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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
BRASÍLIA-DF, SEXTA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2008
BOLETIM DE SERVIÇO No. 211

INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 013/2008-DG/DPF, DE 30 DE OUTUBRO DE 2008
Institui a Política de Comunicação Social da Polícia Federal – PF e dá outras
providências.
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, no uso da
atribuição que lhe confere o inciso IV do art. 28 do Regimento Interno do DPF, aprovado pela
Portaria no. 1.825, de 13 de outubro de 2006, do Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Justiça, publicada na Seção 1 do D.O.U. no. 198, de 16 de outubro de 2006,
CONSIDERANDO que o processo democrático consolidou direitos e garantias
fundamentais, como a preservação da honra, da intimidade, da vida privada, da imagem,
bem como a liberdade de expressão e o direito a informação;
CONSIDERANDO que as ações desenvolvidas pela PF causam grande
interesse junto aos veículos de comunicação, repercutindo as informações de forma
imediata no meio social, o que enseja a necessidade de uniformização dos procedimentos
e métodos de divulgação, devendo-se, para tanto, levar em conta a preservação da
imagem da Polícia Federal, de seus servidores e dos custodiados;
CONSIDERANDO que a imagem do Órgão sobrevive na medida em que as
expectativas geradas se identifiquem com a realidade, a qualidade e a credibilidade e,
ainda, os resultados alcançados justifiquem os investimentos realizados;
CONSIDERANDO que os atos solenes ou cerimônias públicas realizadas pela
PF devem obedecer a uma série de formalidades a serem uniformizadas, uma vez que
proporcionam maior credibilidade institucional ao demonstrar organização e eficiência;
CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de aprimorar as inter-relações com o
público interno e com o público externo, especialmente na divulgação dos serviços
oferecidos à sociedade;
CONSIDERANDO a necessidade do aprimoramento e difusão das
ferramentas de comunicação interna, a fim de aproximar a Administração de seus
servidores,
RESOLVE:
Art. 1o. Instituir a Política de Comunicação Social da Polícia Federal.
CAPÍTULO I
DO CONCEITO E DA FINALIDADE
Art. 2o. A Política de Comunicação Social da PF traduz o conjunto de
comandos políticos, estratégicos e gerenciais que objetivam assegurar o planejamento,
coordenação, supervisão, orientação e execução das atividades de comunicação social.
Art. 3o. A Política de Comunicação Social da PF será implementada com
observância a princípios, diretrizes e fundamentos jurídicos e regimentais, por um sistema

estruturado e organizado nos níveis central, regional e local, mediante o desenvolvimento
de ações (programas e projetos).
Art. 4o. A Divisão de Comunicação Social – DCS/GAB/DG, coordenadora das
ações de comunicação social no Gabinete do Diretor-Geral e nas unidades
descentralizadas, estabelecerá as linhas gerais das atividades técnicas e administrativas
que viabilizem a unidade política; a coesão orgânica; a excelência e eficiência dos serviços
prestados; a uniformidade dos procedimentos administrativos da área, bem como a
adoção de um padrão de comportamento ético que resguarde, em primeiro plano, a
imagem da Instituição, priorizando o trabalho em rede, com a integração de todos os
níveis.
Art. 5o. A função programática de comunicação social na PF e as atividades
que com ela se relacionarem direta ou indiretamente, em termos administrativos e
finalísticos, compreenderão os campos de atuação e concentração das áreas de: Imprensa
e Divulgação, Relações Públicas, Propaganda Institucional, Cerimonial e Audiovisual.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS
Art. 6o. A Política de Comunicação Social da PF será regida pelos seguintes
princípios:
I – respeito à dignidade da pessoa humana;
II – preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das
pessoas;
III – presunção de inocência das pessoas;
IV – difusão de informações de interesse geral, resguardando-se aquelas
que, sendo divulgadas, possam vir a prejudicar as atividades de inteligência policial;
V – prevalência de finalidades informativas, educativas e culturais;
VI – ampla divulgação dos serviços prestados pela Instituição;
VII – promoção da imagem da Instituição como um todo, afastando-se a
prevalência de qualquer unidade ou servidor;
VIII – respeito aos valores éticos e morais da pessoa e da família, à moral e
aos bons costumes;
IX – valorização da tradição, da história, dos Símbolos da PF e dos Valores
Éticos e Morais do policial federal;
X – valorização do servidor.
CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES
Art. 7o. Constituem diretrizes da Política de Comunicação Social da PF:

I – a promoção dos Símbolos da PF e dos Valores Éticos e Morais do policial
federal;
II – a excelência nas áreas de comunicação social;
III – a uniformização e unidade das atividades de comunicação;
IV – a divulgação de operações e ações voltadas à prevenção da violência e
combate à criminalidade;
V – a descentralização e a integração da comunicação social, sob
coordenação central;
VI – a capacitação e o aperfeiçoamento permanentes dos recursos humanos
na área;
VII – a valorização da comunicação interna, com foco na interatividade e
participação dos servidores.
CAPÍTULO IV
DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS E REGIMENTAIS
Art. 8o. A comunicação social da PF será desenvolvida com fiel observância
às normas emanadas:
I – das diretrizes e orientações técnicas do Sistema de Comunicação Social
do Poder Executivo Federal, nos termos do Decreto n o. 3.296, de 16 de dezembro de 1999,
publicado no D.O.U. de 17 de dezembro de 1999 e republicado em 6 de janeiro de 2000;
II – do cerimonial público e ordem geral de precedência previstos no Decreto
no. 70.274, de 9 de março de 1972, publicado no D.O.U. de 10 de março de 1972, alterado
pleo Decreto no. 83.186, de 19 de fevereiro de 1979, publicado no D.O.U. da mesma data e
Decreto no. 672, de 21 de outubro de 1992, publicado no D.O.U. de 22 de outubro de 1992;
III – do Código de Conduta da Alta Administração Federal, aprovado pelo
Presidente da República em 21 de agosto de 2000 e publicado no D.O.U. de 22 de agosto
de 2000;
IV – da Resolução no. 3 da Comissão de Ética Pública da Casa Civil da
Presidência da República, de 23 de novembro de 2000, publicada no D.O.U. de 1 o. de
dezembro de 2000, que estabelece as regras sobre o tratamento de presentes e brindes
aplicáveis às autoridades públicas abrangidas pelo Código de Conduta da Alta
Administração Federal, com a alteração dada pela Resolução n o. 6, de 25 de julho de 2001,
publicada no D.O.U. de 31 de julho de 2001;
V – da Lei no. 9.093, de 12 de setembro de 1995, publicada no D.O.U. de 13
de setembro de 1995, alterada pela Lei no. 9.335, de 10 de dezembro de 1996, publicada
no D.O.U. de 11 de dezembro de 1996, que dispõe sobre feriados civis e religiosos;
VI – da Lei no. 5.700, de 1o de setembro de 1971, publicada no D.O.U. de 2
de setembro de 1971, alterada pela Lei no. 8.421, de 11 de maio de 1992, publicada no
D.O.U de 12 de maio de 1992, que dispõe sobre a forma e a apresentação dos símbolos
nacionais;
VII – do Decreto no. 43.708, de 15 de maio de 1958, publicado no D.O.U. de
19 de maio de 1958, alterado pelo Decreto no. 90.374, de 29 de outubro de 1984,
publicado no D.O.U. de 30 de outubro de 1984, e pelo Decreto n o. 1.101, de 30 de março

de 1994, publicado no D.O.U. de 5 de abril de 1994; da Portaria 589/85-MJ, de 3 de
outubro de 1985, publicada no D.O.U. de 04 de outubro de 1985, alterada pela Portaria
216/94-MJ, de 22 de abril de 1994, publicada no D.O.U. de 25 de abril de 1994, que
regulamentam a concessão da Medalha do Mérito Policial Federal e da Medalha de Tempo
de Serviço;
VIII – do Decreto no. 58.861, de 15 de julho de 1966, publicado no D.O.U.
de 22 de julho de 1966 e republicado em 29 de julho de 1966, que cria o emblema da
Academia Nacional de Polícia; do Decreto no. 98.380, de 9 de novembro de 1989,
publicado no D.O.U. de 10 de novembro de 1989, que institui o emblema do
Departamento de Polícia Federal e dispõe sobre a identificação de seus servidores;
IX – da Instrução Normativa no. 27, de 22 de maio de 2002, da Secretaria
de Estado de Comunicação do Governo, publicada no D.O.U de 24 de maio de 2002, que
trata das normas de condutas a serem adotadas em períodos de pleito eleitoral;
X – das Instruções Normativas do Diretor-Geral da PF no. 002/96, de 8 de
agosto de 1996, que cria a home page oficial do DPF; n o. 005/99, de 14 de dezembro de
1999, que estabelece o uso e a disponibilização dos Símbolos do DPF e dos Valores Éticos
e Morais do Policial Federal, e regulamenta a Galeria de Valores do DPF e o “Compact Disc”
do DPF; no. 004/02, de 2 de abril de 2002, que institui o Estágio de Primeira Investidura, o
“Manual de Orientação ao Novo Policial Federal”, o “Questionário de Primeira Investidura”
e procedimentos para lotação e mudança do policial federal de um setor para outro; e n o.
005/02, de 2 de abril de 2002, que institui solenidades e procedimentos para os atos
funcionais e a Galeria de Dirigente do DPF e demais Instruções Normativas que versem
sobre assuntos que tenham repercussão no desempenho das atividades da DCS;
XI – das Portarias do Diretor-Geral da PF no. 1.204/99, de 16 de novembro
de 1999, que consolida os Valores Éticos e Morais do Departamento de Polícia Federal; n o.
297/02, de 2 de abril de 2002, que consolida as normas consideradas fundamentais e
básicas ao Departamento de Polícia Federal para a preservação do culto de suas tradições
e de seus valores com as alterações da Portaria n o. 256/2005-DG/DPF, de 4 de julho de
2005; no. 298/02, de 2 de abril de 2002, que permite a realização de “Pausa para Reflexão
Semanal”, de caráter facultativo, no horário de expediente;
XII – da Portaria do Diretor-Geral do DPF 788/83, de 21 de dezembro de
1983, que aprova e torna oficial o “Hino do DPF”;
XIII – outras orientações emanadas com fundamento no Regimento Interno
da PF.
CAPÍTULO V
DA ESTRUTURAÇÃO DA DCS
Seção I
Da Organização
Art. 9o. A DCS estruturar-se-á com a implantação de unidade organizacional
central e com a instalação de projeções descentralizadas com a respectiva designação de
servidores do Quadro da PF para atuarem como extensões, integrando um sistema único,
harmônico, integrado e organizado, nos níveis:
I – central, pela DCS, que exercerá o planejamento, a coordenação, a
supervisão e a orientação geral do subsistema no Órgão e da Política de Comunicação
Social da PF, bem como a execução direta de programas e projetos da área,
subordinando-se diretamente ao Diretor-Geral da PF;

II – regional e local, nas unidades descentralizadas, que exercerão o
planejamento, a coordenação, a supervisão e a orientação de programas e projetos e a
execução direta das atividades de comunicação social nos respectivos níveis a que se
circunscreverem.
Seção II
Da Designação dos Servidores
Art. 10. A designação dos servidores para desempenho das atividades de
comunicação social nas descentralizadas se dará por ato interno do respectivo dirigente da
unidade, com prévio credenciamento junto à DCS, que poderá opinar sobre o perfil do
indicado.
§ 1o. Para a indicação deverão ser levados em consideração os seguintes
critérios:
I – formação acadêmica na área de comunicação social, preferencialmente;
II – perfil de identificação com a função;
III – experiência na área;
IV – conhecimento do Órgão como um todo e do papel deste na sociedade
civil;
V – iniciativa e organização;
VI – fluência verbal;
VII – aptidão para redação;
VIII – raciocínio abrangente.
§ 2o. Todas as Superintendências Regionais e Delegacias deverão ter, ao
menos, um servidor designado para exercer as atividades de comunicação social, sendo
que, nas primeiras, o servidor deverá exercê-la de maneira exclusiva.
Art.
subordinar-se-ão:

11.

Os

servidores

designados

nas

unidades

descentralizadas,

I – normativa e tecnicamente à DCS;
II – administrativamente, ao respectivo dirigente.

CAPÍTULO VI
DAS AÇÕES
Art. 12. A Política de Comunicação Social da PF, configurada em ações de
comunicação social, com enfoque institucional e natureza governamental, será desdobrada
por linhas programáticas de trabalho, compreendendo:
I – Programas de Comunicação Social;
II – Projetos de Comunicação Social.

Art. 13. A Direção-Geral da PF deverá ser cientificada, por meio da DCS,
sobre ações desenvolvidas pelas unidades descentralizadas, em forma de programas e
projetos de comunicação social que deverão estar em consonância com a Política de
Comunicação Social da PF.
Seção I
Dos Programas de Comunicação Social
Art. 14. Os Programas de Comunicação Social englobarão as ações
desenvolvidas de modo contínuo (ou duração continuada) ou de caráter permanente para
a manutenção de uma meta do plano de ação (Plano de Metas Anual da DCS).
Subseção I
Do Programa de Imprensa e Divulgação
Art. 15. O Programa de Imprensa e Divulgação abrangerá as atividades de
contato com a imprensa e de divulgação de assuntos afetos à PF, objetivando divulgar as
atividades da instituição.
§ 1o. Os responsáveis pela área de comunicação social deverão divulgar,
cumprir e fazer cumprir as normas gerais que fundamentam a Política de Comunicação
Social da PF e, em especial, as regras de conduta para a divulgação das atividades da PF.
§ 2o. No Programa de Imprensa e Divulgação enquadram-se, entre outras,
as atividades de:
I – recepção e atendimento às demandas da imprensa, seja por meio
eletrônico, fac-símile, telefone ou contato direto;
II – organização de acervo de documentação, com registro de fotos, vídeo e
gravação de telejornais e reportagens especiais;
III – produção de clipping;
IV – expedição de Notas à Imprensa e Releases aos meios de comunicação
de abrangência nacional, regional ou local;
V – recepção, seleção e reprodução de Notas à Imprensa e Relises que
tenham sido expedidos pelas unidades descentralizadas, no caso da DCS;
VI – expedição de informativos dirigidos ao público interno;
VII – assessoramento e apoio às entrevistas concedidas por dirigentes da
PF;
VIII – gerenciamento do conteúdo da home page institucional;
IX – organização e atualização constante da relação dos veículos de
comunicação, incluindo nomes de diretores, editores, repórteres e pauteiros, com os
respectivos números de telefones, fac-símile e e-mail;
X – manutenção da Sala de Imprensa no Edifício-Sede da PF;

XI – gestão do conteúdo do Portal de Intranet e Internet da PF, pela DCS, e
das intranets regionais pelas projeções regionais, com foco no caráter informativo e
interativo.
Art. 16. A Agência de Noticias da Polícia Federal – ANPF é responsável por
gerenciar a produção e divulgação de notícias relacionadas com as atividades da Polícia
Federal, bem como pelo emprego dessas notícias para fins institucionais.
Parágrafo único. O funcionamento da Agência de Notícias de que trata este
artigo será regulamentado por norma específica.
Subseção II
Do Programa de Relações Públicas
Art. 17. As atividades de relações públicas objetivam estabelecer e manter o
bom relacionamento entre os servidores e a PF e destes com a sociedade.
Art. 18. No Programa de Relações Públicas enquadram-se, entre outras, as
atividades de:
I – manutenção de um quadro geral de aviso para divulgação de
informações relevantes e de interesse geral, a critério do dirigente da unidade;
II – estímulo ao uso de correio eletrônico;
III – gerenciamento da produção e distribuição do Compact Disc da Polícia
Federal (CD da PF);
IV – apoio ao servidor que se apresenta na unidade, em primeira investidura
ou por remoção;
V – manutenção e instituição de programação permanente de exposições de
natureza cultural no “Espaço Cultural”, no Edifício-Sede;
VI – manutenção e promoção de palestras, cursos, apresentações de artes
cênicas e projeções de filmes, no Auditório “DPF Alcioni Serafim de Santana” e em espaços
semelhantes nas descentralizadas;
VII – organização e estímulo a atividades que tenham como fim promover a
relação interpessoal dos servidores;
VIII – elaboração de estratégias e promoção de atividades de relações
institucionais entre a PF e órgãos parceiros.

Subseção III
Do Programa de Propaganda Institucional
Art. 19. As atividades de Propaganda Institucional objetivam reforçar a
imagem e a missão da PF junto à sociedade brasileira e à comunidade internacional, pelo
uso de técnicas de promoção aplicáveis a órgãos públicos.
Art. 20. No Programa de Propaganda Institucional enquadram-se, entre
outras, as atividades de:

I – organização de campanhas comunitárias, educativas e publicitárias que
tenham por finalidade divulgar a imagem, a missão, o objetivo e as estratégias da PF;
II – produção de cartazes, folders e banners;
III – organização e divulgação de palestras, inaugurações e exposições;
IV – realização de campanhas publicitárias de promoção institucional, em
todas as mídias;
V – realização de campanhas de motivação para o ingresso na carreira
policial federal.
Subseção IV
Do Programa de Cerimonial
Art. 21. As atividades de Cerimonial objetivam oferecer um padrão de
desenvolvimento dos ritos solenes realizados no âmbito da PF, em especial nos eventos de
posse, inauguração, formatura, hasteamento de bandeiras, integração de foto em galerias,
outorga de medalhas e comendas e em solenidades comemorativas de modo geral.
Art. 22. No Programa de Cerimonial enquadram-se, entre outras, as
atividades de:
I – coordenação e/ou apoio às solenidades mensais de hasteamento de
bandeiras;
II – coordenação e/ou apoio em cerimônias públicas e solenidades da PF;
III – organização de recepção às autoridades e visitantes;
IV – gerenciamento da lista de autoridades das unidades centrais e
descentralizadas;
V – manutenção de banco de dados de autoridades e servidores.
Parágrafo único. A DCS estabelecerá, coordenará e executará o conjunto de
formalidades que deverão ser seguidas nos atos solenes ou cerimônias públicas
organizadas pela PF a que comparecer o Diretor-Geral e orientará àquelas de
responsabilidade das unidades descentralizadas, previstas nos textos normativos vigentes.
Seção II
Dos Projetos de Comunicação Social
Art. 23. Nos Projetos de Comunicação Social serão enquadradas as ações a
serem realizadas num período determinado de tempo ou prazo de realização para a
expansão ou o aperfeiçoamento dos programas.

Subseção I
Dos Projetos de Imprensa e Divulgação
Art. 24. Nos Projetos de Imprensa e Divulgação enquadram-se, entre
outras, as atividades de:
I – implantação de novos formulários ou instrumentais de divulgação;

II – regulamentação de uma atividade ou serviço da área;
III – elaboração de planos estratégicos de comunicação e divulgação das
ações e projetos da PF;
IV – indicação de produtos e ferramentas de comunicação que promovam
inserção estratégica e eficiente da PF na mídia, bem como de ferramentas de medição de
eficiência das ações de divulgação;
V – orientação e preparação de porta-vozes para o contato com jornalistas;
VI – sistematização de informações destinadas aos veículos de imprensa;
VII – produção de material de divulgação interna e externa (notas à
imprensa, releases, notas para intranet, informativos internos);
VIII – organização e sistematização de conteúdos institucionais referentes
aos programas e parcerias da PF como ferramenta de informação para porta-vozes e
públicos de interesse;
IX – identificação e contato com jornalistas estratégicos aos assuntos de
interesse da PF;
X – organização de entrevistas individuais ou coletivas e outros encontros
com jornalistas;
XI - divulgação sistemática das ações da PF visando estreitar sua
aproximação com a sociedade;
XII - difusão das ações da PF em eventos do calendário da segurança
pública, dentre outros.
Art. 25. Definidos os projetos, com abrangência nacional, regional ou local,
deverão ser submetidos à DCS para análise prévia e aprovação pelo Diretor-Geral quanto
à execução, utilização de recursos existentes na unidade gestora e/ou transferência de
recursos para aplicação específica, bem como serão acompanhados e avaliados com a
utilização de relatórios específicos.
Subseção II
Dos Projetos de Relações Públicas
Art. 26. Nos Projetos de Relações Públicas enquadram-se, entre outras, as
ações de:
I – implantação de novos sites, serviços e atendimentos;
II – programação de eventos com variado público destinatário;
III – implantação de bancos de dados de natureza não policial;
IV – instalação de estandes ou balcões em feiras, encontros e exposições;
V – registro, classificação, catalogação, manutenção, guarda e conservação
do acervo bibliográfico da PF, proporcionando estudo, consulta e pesquisa aos usuários;
VI – produção e atualização de cadastro (mailling list) para identificar e
relacionar servidores, dirigentes, parceiros e colaboradores;

VII – produção e atualização de banco de imagens para ilustrar notícias de
interesse interno e para registrar momentos e cerimônias da PF;
VIII – organização e atualização de calendário com datas comemorativas e
de importância para a promoção de ações e manifestação dos dirigentes;
IX – organização e promoção de pesquisa de opinião, quando necessário,
para monitorar e controlar os índices de aceitação do trabalho e da administração da PF;
X – organização e promoção
workshops, feiras e festas de confraternização;

de

congressos,

palestras,

seminários,

XI – manutenção de jornal mural para disponibilizar os comunicados oficiais
da instituição, localizado em pontos estratégicos e de visibilidade dentro das dependências
de todas as unidades da PF.
Subseção III
Dos Projetos de Propaganda Institucional
Art. 27. Nos Projetos de Propaganda Institucional enquadram-se, entre
outras, as ações de:
I – produção de cartazes, folders e banners de uso específico ou eventual;
II – planejamento de pesquisas ou campanhas publicitárias;
III – organização de palestras e exposições, com divulgação sobre as
atividades operacionais e de polícia administrativa da PF.
Subseção IV
Dos Projetos de Cerimonial
Art. 28. Nos Projetos de Cerimonial enquadram-se, entre outras, as ações
de:
I – planejamento e execução de atos e cerimônias em eventos específicos
ou esporádicos;
II – produção de convites para solenidades;
III – treinamento de servidores que atuem na comunicação social, mediante
cursos de preparação para ritos solenes, cerimonial e protocolo.
CAPÍTULO VII
DOS RECURSOS
Art. 29. As ações de comunicação social nas modalidades de Programas ou
Projetos contarão com aporte de recursos orçamentários e financeiros direcionados para a
área ou colocados à disposição dela nas unidades gestoras do Tesouro Nacional, bem
como os disponibilizados por parcerias eventuais, sendo possível a contratação de
empresa especializada na organização de eventos para a montagem da infra-estrutura dos
eventos da PF.
§ 1o. Os recursos do orçamento da PF, aprovados para as áreas de
administração ou comunicação social, poderão ser transferidos para as unidades ou
convertidos em materiais ou serviços.

§ 2o. Nos casos em que a abrangência do programa ou projeto for nacional
ou de mais de uma Unidade da Federação, a Direção-Geral decidirá quanto à conveniência
e oportunidade de realizar aquisições e contratações centralizadas ou regionalizadas.
Art. 30. Os créditos orçamentários disponibilizados pela administração para
a área de comunicação social serão aplicados, observada a natureza da aplicação, nos
grupos de despesa seguintes:
I – diárias de pessoal civil, para a cobertura de despesas de alimentação,
pousada e locomoção urbana com servidor que se deslocar em objeto de serviço;
II – material de consumo, para a aquisição de combustíveis; de gêneros
alimentícios; de copa e cozinha; de produtos de higienização; de material de expediente,
gráfico e de informática; de fotografia e filmagem; de telecomunicações; bem como de
outros materiais de uso não-duradouro;
III – material de distribuição gratuita, para a aquisição de brindes e
presentes institucionais, diplomas, medalhas e condecorações;
IV – passagens e despesas com locomoção aérea, terrestre, fluvial ou
marítima, taxas, seguros, fretes, locação de veículos, transportes de pessoas, bagagens
em objeto de serviço;
V – outros serviços de terceiros contratados com pessoa física, para a
contratação de serviços de natureza eventual prestados por pessoa sem vínculo
empregatício, tais como fotógrafos, cinegrafistas, monitores, estagiários, técnicos,
colaboradores eventuais, locação de bens móveis ou imóveis;
VI – outros serviços de terceiros contratados com pessoa jurídica, para a
assinatura de jornais e revistas; pagamento de serviços de comunicação, asseio, higiene,
divulgação, impressão, encadernação e emolduramento; locações de equipamento e
material permanente; conserto de bens móveis, despesas com congressos, simpósios,
conferências, exposições; aquisição de software; habilitação em telefonia fixa e móvel
celular; pagamento de cursos de capacitação na área de comunicação social, além de
outros serviços congêneres;
VII – despesas miúdas de pronto pagamento ou pequeno vulto, em
programas, projetos, eventos ou viagens especiais por suprimento de fundos;
VIII – aquisição de equipamento e material permanente de comunicação,
imagem, foto e som; bandeiras, flâmulas e insígnias; coleções e livros; máquinas e
aparelhos gráficos e de escritório e demais equipamentos e materiais congêneres.
CAPÍTULO VIII
DAS CONDUTAS NA DIVULGAÇÃO
Art. 31. Em consonância com os Princípios, Diretrizes e Fundamentos
Jurídicos e Regimentais da Política de Comunicação Social da PF, deverão ser adotadas as
seguintes condutas na divulgação:
I – os fins de informar, preservando-se, sempre, a imagem da Instituição,
de seus servidores e dos custodiados;

II – a abordagem isenta de conceitos ou afirmações que indiquem préjulgamento de fatos ou pessoas envolvidas;
III – a divulgação das informações pelo representante da comunicação social
designado pelo dirigente da unidade local e credenciado junto à DCS;
IV – a iniciativa e incumbência da DCS, quanto aos assuntos de abordagem
e abrangência nacionais, dos fatos e assuntos de grande relevância ou de repercussão
interestadual, bem como daqueles cuja divulgação tenha sido por ela avocada;
V – o uso dos formulários Nota à Imprensa e Release, seguindo modelo
aprovado pela DCS;
VI – o envio à DCS por correio eletrônico, no mesmo dia da divulgação, das
Notas à Imprensa ou Releases expedidos pelas unidades descentralizadas;
VII –
descentralizadas;
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VIII – a apresentação de material apreendido em operações policiais,
visando ilustrar reportagens, evitando-se, em tais casos, atribuir-se valores estimativos,
sendo vedada a utilização do material para desenhar o nome ou sigla da instituição ou
seus símbolos;
IX – evitar a apresentação detalhada de documentos arrecadados ou
apreendidos que possam identificar pessoas envolvidas ou investigadas;
X – evitar a exposição de policiais, de equipamentos e de armamentos,
sendo vedada a exposição de custodiados;
XI – o agendamento de entrevistas ou solicitações de informações recebidas
dos veículos de comunicação, tanto quanto possível, por meio de fac-símile ou correio
eletrônico, contendo breve descrição da matéria a ser tratada;
XII – o acompanhamento do dirigente, em entrevistas individuais ou
coletivas com a imprensa, pelo responsável da comunicação social na unidade, que deverá
providenciar a gravação de áudio da mesma;
XIII – a participação de policiais federais em seminários, palestras, mesas
redondas e similares deve ser feita apenas sobre assuntos de sua área de competência e
previamente autorizada pela chefia imediata;
XIV – a competência prevalente da DCS para elaborar, supervisionar e
distribuir todo o material de divulgação institucional de caráter permanente;
XV – o uso do Emblema da PF como símbolo exclusivo para representar a
Polícia Federal;
XVI – a proibição de se divulgar os meios empregados na investigação
policial;
XVII – a proibição de se divulgar dificuldades, limitações ou deficiências de
recursos humanos, técnicos, financeiros e materiais, necessários às operações policiais ou
ao desempenho das atividades;
XVIII – a proibição de vincular o nome da PF a qualquer tipo de campanha
publicitária com fins econômicos;

XIX – a proibição da concessão de entrevistas por qualquer servidor, sem a
interveniência da unidade de comunicação social respectiva.
Art. 32. Na Polícia Federal estão estabelecidos os seguintes critérios para a
representação da instituição junto aos meios de comunicação:
I – o Diretor-Geral é o principal porta-voz do Departamento;
II – os Diretores Centrais falam e podem assumir condição de porta-vozes,
manifestando- se a respeito de temas de suas respectivas áreas de atuação ou sobre
temas designados pelo Diretor-Geral;
III – os Superintendentes Regionais são os porta-vozes estaduais, podendo,
quando estritamente necessário, indicar chefes de unidades para atendimento à imprensa;
IV – técnicos que tenham domínio do assunto a ser tratado podem assumir
a posição de porta-vozes após prévia designação dos Diretores ou Superintendentes
Regionais;
V – em situações de crise, onde a posição institucional da PF deva ser
preservada, poderá ser designado um porta-voz especialmente capacitado para prestar
esclarecimentos aos públicos-alvos.
CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 33. Fica estabelecido o Encontro Anual de Comunicadores, a ser
realizado, ordinariamente, no primeiro semestre de cada ano, sob a coordenação da DCS,
com a participação dos comunicadores de todas as Superintendências Regionais e das
Delegacias designadas pela unidade central.
Art. 34. Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão solucionados pela
DCS.
Art. 35. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação
em Boletim de Serviço, revogando a IN no 006-DG/DPF, de 26 de agosto de 2004.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
BRASÍLIA-DF, TERÇA-FEIRA, 8 DE NOVEMBRO DE 2016
BOLETIM DE SERVIÇO No. 210

1a. PARTE
ATOS DO DIRETOR-GERAL
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 108-DG/PF, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2016
Regulamenta a atividade de polícia judiciária da
Polícia Federal e dá outras providências.
O DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA FEDERAL, no uso da competência que lhe foi
atribuída no inciso V do art. 35 do Regimento Interno da Polícia Federal, aprovado pela Portaria
nº 490-MJ, de 25 de abril de 2016, do Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Justiça, publicada no
Diário Oficial da União - DOU nº 80, Seção 1, de 28 de abril de 2016,
Considerando a relevância da execução da atividade de polícia judiciária, implicando na
premente e constante necessidade da padronização do procedimento apuratório em âmbito federal; e
Considerando a necessidade de atualizar mecanismos existentes, simplificar funções e
atividades na busca de maior celeridade aos feitos, mantendo-se a segurança, transparência, qualidade,
eficiência e eficácia das investigações criminais, realizadas no âmbito federal e relativas à competência da
Polícia Federal,
Resolve:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º O exercício das atribuições de polícia judiciária pela Polícia Federal será regido
por esta Instrução Normativa (IN).
Art. 2º A atividade de polícia judiciária da União é regida pelo interesse público em
prevenir e apurar a prática de condutas criminosas, na forma do art. 144, § 1º, incisos I, II e IV da
Constituição da República Federativa do Brasil, em defesa de bens jurídicos penalmente tutelados por lei,
tendo por fundamentos a cidadania, a dignidade da pessoa humana e a segurança pública.
Art. 3º São princípios que orientam a atividade de polícia judiciária: legalidade, moralidade,
impessoalidade, eficiência, razoabilidade, celeridade, economicidade e instrumentalidade das formas.
§ 1º A celeridade impõe a determinação e o cumprimento tempestivo das diligências e dos
atos de instrução, com vistas a garantir a conclusão dos procedimentos policiais em prazo razoável.

MJ PF - Continuação do Boletim de Serviço nº 210, de 08.11.2016 - Pág. 2

§ 2º A distribuição de meios e recursos disponíveis à investigação atenderá à gravidade e à
complexidade dos fatos investigados, à potencialidade lesiva da conduta delituosa e à natureza jurídica do
bem penalmente tutelado.
Art. 4º Na presidência da investigação criminal, caberá ao Delegado de Polícia Federal
coordenar os trabalhos, podendo requisitar diligências, perícias, informações, documentos, dados e
análises que interessem à apuração dos fatos, bem como representar por prisões de natureza cautelar e por
medidas constritivas ou de natureza acautelatória, mediante análise técnico-jurídica.
CAPÍTULO II
DA NOTÍCIA DE INFRAÇÃO PENAL
Seção I
Do Registro e Análise
Art. 5º As comunicações de crime dirigidas às unidades centrais, depois de protocoladas,
serão encaminhadas à Corregedoria-Geral de Polícia Federal, para análise e remessa à unidade competente.
Parágrafo único. A análise se restringirá à verificação da competência da Polícia Federal,
da verossimilhança dos fatos alegados e da tipicidade da conduta.
Art. 6º Nas Superintendências Regionais, as comunicações de crime serão remetidas à
Corregedoria Regional para registro, análise e manifestação.
Art. 7º Nas Delegacias descentralizadas, o registro, a análise e a manifestação relativos às
comunicações de crimes serão providenciados pelo Chefe da unidade.
Art. 8º As comunicações de crime deverão ser obrigatoriamente registradas no sistema de
polícia judiciária em uso na Polícia Federal.
§ 1º Nas hipóteses do art. 11, caput, não deverá haver registro do fato como notícia-crime.
§ 2º As notícias-crime acompanhadas de materiais deverão seguir o procedimento previsto
no art. 115 desta IN.
Art. 9º Na análise das comunicações de crime, deverá ser observada a existência de
investigação conexa em andamento, projetos ou rotinas de trabalho formalmente instituídos, que visem ao
tratamento de informações, à classificação e ao agrupamento das notícias, de acordo com as
circunstâncias do cometimento da prática delituosa ou de sua autoria, a fim de otimizar os recursos
empregados nas investigações.
Art. 10. As comunicações de crime realizadas verbalmente, bem como aquelas recebidas
por quaisquer meios de comunicação, inclusive eletrônico, serão registradas e reduzidas a termo no
sistema oficial de polícia judiciária.
Parágrafo único. Em casos de urgência justificada, as medidas previstas no caput poderão
ser realizadas em momento imediatamente posterior à adoção das providências necessárias.
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Art. 11. Quando o fato noticiado for evidentemente inexistente, inverossímil, incoerente,
desconexo ou atípico, a Corregedoria-Geral, a Corregedoria Regional ou o Chefe de Delegacia
descentralizada determinará o arquivamento do expediente, sem prejuízo do seu desarquivamento se
surgirem fatos novos que o justifiquem.
§ 1º Nas hipóteses do caput, se houver registro e análise do expediente como notíciacrime, o arquivamento será registrado no sistema oficial de polícia judiciária, mantendo-se o expediente
para fins de controle interno e externo.
§ 2º Nos casos de incompetência da Polícia Federal, a Corregedoria-Geral, Corregedoria
Regional ou o Chefe de Delegacia descentralizada encaminhará a notícia-crime ao órgão ou instituição
competente, registrando-se a baixa no sistema oficial de polícia judiciária.
§ 3º Na possibilidade de prescrição ou falta de justa causa, a Corregedoria-Geral, a
Corregedoria Regional ou o Chefe de Delegacia descentralizada determinará a remessa do expediente ao
Ministério Público, registrando-se a baixa no sistema oficial de polícia judiciária.
Art. 12. A Corregedoria-Geral, a Corregedoria Regional ou o Chefe de Delegacia
descentralizada, de ofício ou mediante provocação de Delegado de Polícia Federal, poderá,
fundamentadamente, restituir as requisições de instauração de inquérito policial, oriundas do Ministério
Público ou do Poder Judiciário, solicitando nova apreciação.
§ 1º Mantida a requisição pelo Ministério Público ou pelo Poder Judiciário, deverá ser
instaurado o inquérito policial e empreendidas diligências para a elucidação dos fatos.
§ 2º Se no curso da investigação surgir incidente pré-processual, a questão poderá ser
submetida ao exame do Poder Judiciário, mediante representação.
Art. 13. Caberá recurso da decisão que indeferir o requerimento de instauração de
inquérito policial, dirigido à autoridade que proferiu a decisão, que se não a reconsiderar, encaminhará à
autoridade superior.
§ 1º No caso de indeferimento de requerimento de instauração de inquérito policial pelo
Corregedor-Geral, o recurso será apreciado pelo Diretor-Geral.
§ 2º No caso de indeferimento de requerimento de instauração de inquérito policial pelo
Chefe de Delegacia descentralizada ou pelo Corregedor Regional, o recurso será apreciado pelo
Superintendente Regional e, em última instância, pelo Diretor-Geral.
Art. 14. As comunicações de crime encaminhadas diretamente à Delegacia especializada
ou a Delegado de Polícia Federal, depois de protocoladas, deverão ser remetidas à Corregedoria Regional
ou ao Chefe da Delegacia descentralizada para os fins previstos nos arts. 6º e 7º, conforme o caso.
§ 1º Será admitida a imediata instauração de inquérito policial, de ofício, por Delegado de
Polícia Federal em regime de plantão ou sobreaviso, assim como para apurar crime de competência da
Delegacia especializada em que estiver lotado, mediante justificativa.
§ 2º Eventuais mandados judiciais encaminhados diretamente à Delegacia especializada
ou a Delegado de Polícia Federal, que não estejam relacionados a investigação já em andamento, deverão
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ser encaminhados à Corregedoria Regional ou ao Chefe da Delegacia descentralizada para manifestação a
respeito de instauração de inquérito policial.
Art. 15. O Delegado de Polícia Federal que receber notícia-crime eleitoral, salvo em caso
de flagrante delito, deverá encaminhá-la à autoridade eleitoral competente, adotando as providências
acautelatórias previstas em lei, atentando para os atos normativos do Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 16. O inquérito policial, instaurado em decorrência de conclusões de comissão
parlamentar de inquérito, terá seu andamento comunicado semestralmente à respectiva casa legislativa,
até a sua conclusão, na forma da lei.
Art. 17. Quando a notícia-crime envolver apenas membro do Poder Judiciário ou do
Ministério Público, o Delegado de Polícia Federal remeterá imediatamente o expediente ao tribunal
competente ou ao órgão do Ministério Público competente para as providências legais.
Parágrafo único. Em caso de concurso de pessoas, a notícia-crime será analisada em
relação aos demais suspeitos que não sejam detentores de foro especial por prerrogativa de função,
ressalvada a hipótese de estar a investigação policial em curso, quando serão observados o art. 76 e
seguintes do Código de Processo Penal (CPP).
Art. 18. Quando a notícia-crime for anônima ou não possibilitar a imediata instauração de
inquérito policial, a Corregedoria-Geral, a Corregedoria Regional, o Chefe de Delegacia descentralizada
determinará a verificação de procedência de informações, nos termos da lei, após registro em sistema
oficial de polícia judiciária, e distribuirá o expediente a Delegado de Polícia Federal, para instrução.
§ 1º A verificação de procedência de informações poderá ser atribuída pelo Delegado de
Polícia Federal competente a servidor policial e será concluída no prazo de até noventa dias, findo o qual
será restituída à autoridade determinante, com informação do que foi apurado.
§ 2º Na verificação de procedência de informações são vedadas intimações, representações
por medidas cautelares e apreensões, salvo de coisas encaminhadas com a notícia-crime.
§ 3º As entrevistas e diligências realizadas constarão de informação policial, de forma
circunstanciada.
§ 4º A Corregedoria-Geral, a Corregedoria Regional, o Chefe de Delegacia descentralizada,
ao decidir pela instauração de inquérito policial, consignará o fato em sistema oficial de polícia judiciária e
procederá ao encaminhamento do expediente, conforme o disposto na Seção II, do Capítulo II.
§ 5º A decisão pelo arquivamento seguirá a disciplina do art. 11 e seguintes desta IN.
Seção II
Da Distribuição
Art. 19. A distribuição de notícias-crime e de procedimentos policiais incumbirá:
I - ao Corregedor-Geral ou ao Diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado,
nas unidades centrais;
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II - ao Corregedor Regional ou ao Delegado Regional de Investigação e Combate ao Crime
Organizado, nas Superintendências Regionais; e
III - ao Delegado Chefe, nas Delegacias descentralizadas.
Parágrafo único. Os Chefes de Delegacia especializada e os Delegados Executivos nas
Delegacias descentralizadas onde houver tal função, poderão realizar a distribuição por delegação das
autoridades previstas nos incisos II e III.
Art. 20. A distribuição buscará proporcionar o equilíbrio de esforços entre os Delegados
de Polícia Federal, levando-se em conta a:
I - especialização por Delegacia;
II - especialização por assunto;
III - complexidade da investigação; e
IV - demanda de serviço a cargo da autoridade, inclusive de natureza administrativa.
Art. 21. O Superintendente Regional, ouvido o Corregedor Regional, poderá autorizar a
distribuição de expedientes e procedimentos policiais de matéria diversa da atribuição da Delegacia na
qual esteja em exercício o Delegado de Polícia Federal.
Art. 22. Ao receber, por distribuição, expediente contendo a notícia-crime, o Delegado de
Polícia Federal designado procederá a sua instauração no prazo máximo de trinta dias.
Art. 23. A notícia-crime oriunda de investigação realizada por Delegacias especializadas ou
descentralizadas, se não for o caso de instauração de ofício, observará os arts. 6º, 7º e 14, caput desta IN.
Art. 24. As notícias de crimes imputados aos servidores da Polícia Federal, lotados nas
unidades centrais, no exercício da função ou com ela relacionada, serão encaminhadas ao CorregedorGeral, para distribuição, comunicando-se à Diretoria de Inteligência Policial.
Art. 25. As notícias de crimes imputados aos servidores da Polícia Federal, lotados nas
Superintendências Regionais e Delegacias descentralizadas, no exercício da função ou com ela
relacionada, serão encaminhadas à Corregedoria Regional, para análise, instauração e distribuição,
comunicando-se à Corregedoria-Geral e à unidade de inteligência local.
Art. 26. Nos casos de aumento de efetivo da Superintendência Regional ou da Delegacia
descentralizada, o Delegado de Polícia Federal, recém-lotado, receberá notícias-crime para instauração de
procedimento policial, até que a sua carga seja equivalente às demais, salvo necessidades específicas da unidade.
Art. 27. Nas Superintendências Regionais e Delegacias descentralizadas, todos os
Delegados de Polícia Federal concorrerão à distribuição de expedientes, salvo os ocupantes de cargos do
grupo Direção e Assessoramento Superior, os Chefes de Delegacias descentralizadas, de Unidades de
Inteligência, de Núcleos de Correições e de Núcleos de Disciplina.
§ 1º O Superintendente Regional, ouvido o Corregedor Regional, poderá atribuir a
distribuição de expedientes às autoridades referidas no caput, atendendo às peculiaridades regionais.
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§ 2º O Superintendente Regional e os Chefes de Delegacias descentralizadas, ouvido o
Corregedor Regional, poderão estabelecer outras exclusões em ato fundamentado e publicado em
Aditamento Semanal, considerando a natureza, a complexidade, a demanda de serviço e as atribuições
desempenhadas pelo Delegado de Polícia Federal.
Art. 28.
O inquérito policial e demais procedimentos de polícia judiciária,
excepcionalmente, poderão ser redistribuídos nos seguintes casos:
I - provocação do presidente do feito, mediante despacho fundamentado e concordância do
superior hierárquico;
II - remoção ou movimentação do presidente do feito;
III - declaração de impedimento ou suspeição do presidente do feito;
IV - nomeação do presidente do feito para cargo do grupo de Direção e Assessoramento
Superior, Chefe de Delegacia descentralizada, de Núcleo de Inteligência Policial, Núcleo de Correições
ou de Disciplina;
V - avocação, na forma do art. 2º, § 4º da Lei nº 12.830, de 20 de junho de 2013, e do
art. 29 desta IN;
VI - instauração de inquérito policial, a partir de auto de prisão em flagrante delito, quando
for conveniente o prosseguimento da investigação por Delegacia especializada, bem como o contido no
art.14, § 1º desta IN;
VII - no afastamento do presidente do feito por prazo superior a sessenta dias; ou
VIII - readequação equitativa das cargas de inquéritos, observando-se critério de
complexidade das investigações.
§ 1º Na hipótese do inciso I, o Delegado de Polícia Federal deverá encaminhar suas razões,
em expediente apartado dos autos, ao superior hierárquico, mantida a instrução do inquérito policial até que
se decida sobre a redistribuição pretendida, a qual será sempre precedida de correição nos autos.
§ 2º Na hipótese do inciso V, a redistribuição caberá ao Delegado de Polícia Federal que
determinou a avocação.
§ 3º Na hipótese do inciso VIII, o Chefe da Delegacia deverá, previamente, submeter as
razões da redistribuição e a manifestação do presidente da carga à Corregedoria Regional, para apreciação.
§ 4º Nas demais hipóteses, a redistribuição caberá ao superior hierárquico, no âmbito de
suas atribuições.
§ 5º As hipóteses de impedimento e suspeição são as previstas pelo CPP.
§ 6º No caso de afastamento do presidente do feito, por período de até sessenta dias,
caberá ao superior hierárquico indicar outro Delegado de Polícia Federal para realização de oitivas já
designadas e diligências urgentes e inadiáveis, bem como determinar a remessa para dilação de prazo.
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§ 7º Eventuais conflitos de atribuição por dissenso decorrente de redistribuição de
inquéritos deverão ser formalizados, em expediente apartado dos autos, e encaminhados à Corregedoria
Regional, para decisão.
Art. 29. A avocação de procedimentos policiais será realizada em caráter excepcional e
por motivos relevantes, devidamente justificados, ouvida a Corregedoria Regional, notadamente nos
casos de:
I - indícios de irregularidades na condução da investigação; ou
II - injustificada morosidade na instrução do procedimento policial.
§ 1º Ressalvada a atribuição do Diretor-Geral, a avocação será determinada nas
Superintendências Regionais pelo Superintendente Regional e nas Delegacias Descentralizadas pelo
Chefe da unidade.
§ 2º O inquérito policial avocado será submetido à correição extraordinária antes de ser
redistribuído.
CAPÍTULO III
DO INQUÉRITO POLICIAL
Seção I
Disposições Gerais
Art. 30. O inquérito policial será instaurado para:
I - apuração das circunstâncias, materialidade e autoria das infrações penais;
II - coleta de provas, preservando-se as cautelares e não repetíveis; e
III - representação e execução de medidas cautelares.
Parágrafo único. São incidentes no curso do inquérito policial as representações por
alienação antecipada, destinação e restituição de bens apreendidos, entre outras.
Art. 31. Os atos cartorários de investigação policial serão elaborados eletronicamente no
sistema oficial de polícia judiciária.
Art. 32. A informação sobre a existência de indiciado preso deverá ser registrada no
sistema oficial de polícia judiciária.
Art. 33. As apreensões de materiais e as restituições serão, obrigatoriamente, registradas
no sistema oficial de polícia judiciária, por meio do qual será feito o controle.
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Seção II
Da Instauração
Art. 34. O inquérito policial será iniciado por:
I - auto de prisão em flagrante; ou
II - portaria.
Art. 35. O auto de prisão em flagrante observará o disposto na Seção V, do Capítulo III.
Art. 36. A portaria de instauração de inquérito policial deverá conter:
I - datas do fato, da sua comunicação e da instauração do procedimento;
II - número do protocolo da notícia-crime, ressalvado o disposto no art. 14, § 1º desta IN;
III - resumo dos fatos;
IV - valor de suposto prejuízo ao erário, quando conhecido;
V - probabilidade de autoria;
VI - tipificação penal;
VII - determinação das diligências investigativas iniciais; e
VIII - identificação e assinatura do presidente do feito.
Seção III
Da Instrução
Subseção I
Disposições Gerais
Art. 37. Compete exclusivamente ao Delegado de Polícia Federal:
I - instaurar e conduzir o inquérito policial e demais procedimentos de polícia judiciária
para fins de investigação criminal;
II - despachar nos autos;
III - determinar diligências instrutórias;
IV - requisitar perícias, informações, documentos, análises e dados que interessem à
apuração dos fatos;
V - presidir audiências instrutórias e interrogatórios;

MJ PF - Continuação do Boletim de Serviço nº 210, de 08.11.2016 - Pág. 9

VI - representar por medidas cautelares e outras que dependam de autorização judicial, na
forma do art. 30 desta IN;
VII - indiciar, por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato e indicação
de autoria, materialidade e suas circunstâncias;
VIII - relatar inquérito policial e demais procedimentos de polícia judiciária para fins de
investigação criminal; e
IX - propor acordo de colaboração premiada.
§ 1º Os atos de mero expediente, sem conteúdo decisório, praticados no curso de
procedimento policial, poderão ser delegados, a critério do presidente do feito.
§ 2º A formalização do ato delegado conterá a expressão “em cumprimento à
determinação”, seguida da identificação do Delegado de Polícia Federal e do número do procedimento
que preside.
Art. 38. Comporão obrigatoriamente os autos do inquérito policial:
I - portaria instauradora ou auto de prisão em flagrante;
II - expediente que deu causa à instauração, quando for o caso;
III - termos de autuação, de apensamento e de movimentação;
IV - resultado das diligências instrutórias;
V - despachos ordinatórios e de indiciamento; e
VI - relatório conclusivo.
§ 1º Consideram-se como resultado das diligências instrutórias os laudos periciais, os
termos de declaração, de depoimento, de qualificação e interrogatório, de reinquirição, de acareação, de
reconhecimento, de arrecadação, de apreensão, de restituição, de coleta de material, as peças referidas no
art. 79 desta IN e demais documentos que interessem diretamente à investigação.
§ 2º As representações por medidas cautelares e outras que dependam de autorização
judicial comporão autos apartados do inquérito policial e, quando deferidas, serão lançadas como Registro
Especial, com as cautelas de praxe.
§ 3º As informações de cunho meramente administrativo e sem natureza instrutória não
serão juntadas aos autos.
Art. 39. Os atos de instrução e de movimentação serão produzidos no sistema oficial de
polícia judiciária.
Art. 40. Os atos de instrução do procedimento policial serão assinados com identificação
do servidor, por nome completo e cargo.
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§ 1º Todas as folhas serão numeradas no canto superior direito.
§ 2º No apenso deverá ser mantida a numeração original, quando não acarretar a quebra da
sequência numérica.
Art. 41. A cópia de documento a ser inserida nos autos deverá, sempre que possível, ter
certificada sua autenticidade, mediante apresentação do original.
Parágrafo único. A juntada aos autos de documento produzido em papel térmico far-se-á
por meio de fotocópia, sendo certificada esta condição.
Art. 42. O desentranhamento e o reentranhamento de qualquer documento do inquérito
policial serão certificados nos autos, na sequência do despacho que os determinou.
Art. 43. Quando o número de folhas dos autos do procedimento policial ou do apenso
atingir aproximadamente duzentas, o Escrivão de Polícia Federal formará novo volume, mediante a
lavratura dos respectivos termos de encerramento e de abertura, independente de despacho do Delegado
de Polícia Federal presidente do feito.
§ 1º Excepcionalmente, o volume poderá ultrapassar o número de folhas previsto no
caput, para evitar a cisão de documentos ou peças.
§ 2º A numeração será sequencial, excluindo-se da contagem a contracapa do volume
anterior e a capa do novo volume.
Art. 44. É vedada a inserção nos autos de inquérito policial de objetos que possam
danificá-los, deformá-los ou que dificultem seu manuseio.
Art. 45. O resultado das diligências determinadas no curso de inquérito deverá ser inserido
em sistema oficial de polícia judiciária pelo Escrivão de Polícia Federal, na forma do art. 79 desta IN.
Art. 46. Vencido o prazo para a conclusão do inquérito e havendo necessidade de ulteriores
diligências, o Delegado de Polícia Federal o encaminhará para apreciação pela autoridade competente.
Parágrafo único. O presidente do feito consignará, no sistema oficial de polícia judiciária,
as diligências pendentes e as imprescindíveis para o término da investigação.
Art. 47. Estando o inquérito policial em outro órgão e havendo a justificada necessidade
de produção imediata de prova, o presidente do feito poderá produzi-la, aguardando retorno dos autos
para a inserção da prova, ou poderá remetê-la ao órgão competente, conforme o caso.
Art. 48. Os pedidos de extração de cópias de peças do inquérito policial e de vista dos autos
em cartório deverão ser formulados por petição dirigida ao Delegado de Polícia Federal presidente do feito,
contendo, no mínimo, os dados qualificativos do investigado e, se possível, o número do procedimento.
§ 1º O pedido de cópia de peças do inquérito, que será decidido em até quarenta e oito
horas e juntado aos autos, deverá indicar as folhas ou arquivos digitais a serem copiados, o que será
fornecido às expensas do interessado, lavrando-se certidão.
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§ 2º Os investigados e seus defensores somente terão acesso aos dados e documentos já
incorporados aos autos, relativos a si, ou no segundo caso, a seus clientes, não se concedendo acesso a
diligências em curso, nem a informações que digam respeito exclusivamente a terceiros, investigados ou não.
§ 3º Nos inquéritos sob segredo de justiça, o pedido de vista dos autos e de extração de
cópias, acompanhado da necessária procuração, será analisado pelo Delegado de Polícia Federal, com
fundamento na decisão que decretou o sigilo.
Art. 49. Quando o fato investigado importar também em ato de improbidade
administrativa, o Delegado de Polícia Federal comunicará ao Ministério Público para adoção das medidas
previstas em lei, bem como à autoridade administrativa para providências.
Parágrafo único. Em caso de inquérito policial, no qual se constate a prática de ato lesivo à
Administração Pública nacional ou estrangeira, por pessoa jurídica, o Delegado de Polícia Federal
comunicará ao órgão de controle interno da União e ao dirigente do órgão federal para adoção das
medidas de responsabilização administrativa e civil, previstas na Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, e
Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
Subseção II
Da Movimentação e Atos Cartorários
Art. 50. A formação de autos será registrada em sistema oficial de polícia judiciária e farse-á pelos seguintes termos:
I - termo de autuação: ato por meio do qual são reunidos em um só processo os
documentos referidos na portaria ou que integram o auto de prisão em flagrante;
II - termo de apensamento: ato por meio do qual são autuados documentos em apenso aos
autos principais, devendo constar o assunto, a quantidade de folhas, o número do apenso e o volume;
III - termo de abertura: ato por meio do qual é aberto novo volume de procedimento ou de
apenso; e
IV - termo de encerramento: ato por meio do qual é encerrado volume de procedimento ou
de apenso.
Parágrafo único.
Escrivão de Polícia Federal.

Os termos nos autos de procedimento policial serão lavrados pelo

Art. 51. A movimentação interna e externa de autos de inquéritos policiais será registrada
pelo Escrivão de Polícia Federal no sistema oficial de polícia judiciária.
§ 1º A remessa deverá ser formalizada por termo nos autos, com informação da
quantidade de volumes e apensos encaminhados.
§ 2º É vedada a remessa de procedimento com correição pendente.
Art. 52. O Delegado de Polícia Federal terá o prazo de até dez dias para despachar, a
contar da data da conclusão.
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§ 1º O Escrivão de Polícia Federal terá o prazo de até cinco dias úteis para dar cumprimento
ao despacho, salvo determinação diversa do Delegado de Polícia Federal presidente do feito.
§ 2º Na impossibilidade de cumprimento dos prazos acima especificados, o Delegado de
Polícia Federal e o Escrivão de Polícia Federal apresentarão suas razões em sistema oficial de polícia
judiciária, vedada a juntada nos autos do inquérito policial.
§ 3º Os inquéritos policiais recebidos, com dilação de prazo deferida, deverão ser
encaminhados ao Escrivão de Polícia Federal para imediato cumprimento de diligências pendentes e
subsequente conclusão ao Delegado de Polícia Federal, independentemente de eventual prazo fixado no
art. 53, II, desta IN.
Art. 53. O inquérito policial permanecerá em cartório, sob a guarda do Escrivão de Polícia
Federal, para:
I - cumprimento das determinações do Delegado de Polícia Federal;
II - aguardar resposta às diligências durante prazo, que deverá ser previamente estabelecido
pelo presidente do feito; e
III - adoção de medidas indispensáveis à tramitação do procedimento policial.
Parágrafo único.
meramente acautelatório.

É vedada a paralisação dos autos em cartório mediante despacho

Subseção III
Das Intimações
Art. 54. O chamamento de pessoas em razão de procedimentos policiais, determinado pelo
Delegado de Polícia Federal, será realizado por meio eficaz admitido em direito e certificado nos autos.
§ 1º O chamamento para comparecimento na unidade policial deve ser cumprido pelo
Escrivão de Polícia Federal, por meio célere e idôneo, com base em dados obtidos nos sistemas de
informações disponíveis e deverá conter, pelo menos, identificação do Delegado de Polícia Federal,
referência ao procedimento policial, data, hora e local em que o intimando deva comparecer e número
telefônico da unidade policial.
§ 2º Em caso de ausência injustificada do intimado, o Escrivão de Polícia Federal
expedirá, subscreverá e remeterá o mandado de intimação, por via postal, simultaneamente para todos os
endereços disponíveis, inclusive nos sistemas oficiais.
§ 3º Se não houver êxito na intimação por via postal, ou em casos considerados
necessários pelo Delegado de Polícia Federal, será realizada a intimação pessoal, por meio de mandado de
intimação, observado o que segue:
I - o mandado de intimação será expedido com antecedência de pelo menos dez dias da
data do comparecimento, exceto quando garantida a eficácia do ato em prazo menor, e deverá conter, no
mínimo: identificação do Delegado de Polícia Federal; referência ao procedimento policial; data, hora e
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local em que o intimado comparecerá; número telefônico da unidade policial; dados qualificativos
disponíveis e endereço do intimando, assim como demais dados que auxiliem sua localização;
II - deverá ser observada a regulamentação específica, definida em lei, para a expedição de
mandado de intimação a agentes públicos;
III - a equipe policial diligenciará nos endereços disponíveis no mandado de intimação, nos
sistemas de informações policiais e outros disponíveis, sem prejuízo de outras diligências que impliquem
em entrevistas com pessoas próximas ao intimado, com o objetivo de localizá-lo; e
IV - o cumprimento dar-se-á em qualquer dia e horário, considerando-se a urgência e a
necessidade operacional.
Art. 55. Se a pessoa regularmente intimada por mandado não comparecer, deverá ser
certificado o efetivo cumprimento da intimação.
Parágrafo único.
O Delegado de Polícia Federal apreciará as razões do não
comparecimento e, quando pertinente, determinará a expedição de mandado de condução coercitiva.
Subseção IV
Das Inquirições e Reconhecimento
Art. 56. As inquirições e o reconhecimento serão formalizados por meio de:
I - termo de depoimento: ato pelo qual se registra a oitiva das testemunhas compromissadas;
II - termo de declarações: ato pelo qual se registra a oitiva de ofendido, suspeito ou pessoas
não compromissadas;
III - termo de qualificação e interrogatório: ato pelo qual se registra a oitiva dos indiciados;
IV - termo de reinquirição: ato pelo qual se registra a oitiva das pessoas já ouvidas no
procedimento, exceto os indiciados, que, no caso, serão ouvidos em novo interrogatório;
V - termo de acareação: ato de inquirição conjunta, pelo qual se registram as reperguntas e
explicações de pessoas já ouvidas, sobre divergências verificadas em suas afirmações anteriores a respeito
de fatos ou circunstâncias relevantes; e
VI - termo de reconhecimento: ato por meio do qual são registrados reconhecimentos de
pessoas ou coisas.
§ 1º Quando o inquirido não falar a língua nacional, o Delegado de Polícia Federal
verificará a necessidade de nomeação de intérprete.
§ 2º É vedada a nomeação de preso para funcionar como intérprete.
§ 3º Determinada a inquirição do investigado, seu defensor terá assegurada a prévia vista dos
autos, ainda que classificados como sigilosos, no prazo mínimo de três dias que antecedem ao ato, podendo
ser ampliado, a critério da autoridade responsável pela investigação, na forma da Lei nº 12.850, de 2013.

MJ PF - Continuação do Boletim de Serviço nº 210, de 08.11.2016 - Pág. 14

Art. 57. A oitiva de vítimas ou testemunhas coagidas ou submetidas a grave ameaça será
formalizada em dois termos distintos, devendo seus dados qualificativos e endereços serem lançados em
apenas um deles.
§ 1º O termo que omitir os dados qualificativos e endereços será juntado aos autos do
inquérito após a prática do ato.
§ 2º O termo que ostente os dados qualificativos e endereços da vítima ou testemunha será
autuado de forma apartada e ficará disponível ao Poder Judiciário quando da conclusão da investigação,
com as cautelas necessárias à preservação do sigilo.
Art. 58. As inquirições serão realizadas na unidade policial, podendo, em situações
justificadas, ser efetivadas em local diverso.
Art. 59. As apreciações subjetivas, feitas pela testemunha, não serão transcritas, salvo
quando inseparáveis da narrativa do fato.
Art. 60. O agente diplomático não é obrigado a prestar depoimento como testemunha, nos
termos art. 1º, alínea “e”, art. 31 e art. 37 do Decreto nº 56.435, de 8 de junho de 1965.
Art. 61. Os membros da repartição consular não serão obrigados a depor como
testemunhas sobre fatos relacionados ao exercício de suas funções, nem a exibir correspondências e
documentos oficiais que a elas se refiram, nos termos do art. 1º, 41 e 44, item 3 do Decreto nº 61.078, de
26 de julho de 1967.
Art. 62. As inquirições poderão ser gravadas, em áudio e vídeo, por meio digital em
sistema oficial de polícia judiciária, constando do termo de inquirição um breve resumo do que foi dito e
as informações relativas às formalidades do ato.
§ 1º Antes de iniciada a audiência, o Delegado de Polícia Federal informará aos
interessados presentes que o ato será gravado.
§ 2º A gravação deverá compreender todos os atos da audiência, abrangendo, sempre que
possível, o ambiente no qual o ato foi realizado.
§ 3º As inquirições colhidas por meio digital serão registradas de forma padronizada e
sequencial, cujo arquivo acompanhará os autos do inquérito policial.
§ 4º Tratando-se de autos físicos, a mídia contendo os arquivos digitais receberá etiqueta
de identificação no invólucro de proteção, com número do procedimento, delegacia respectiva e
discriminação dos atos realizados, anotando-se, na capa do inquérito, a inscrição “Audiências em mídia”
e, registrado no sistema oficial a localização dos respectivos termos.
§ 5º A mídia gravada será armazenada em invólucro apropriado e juntada aos autos após o
termo de inquirição.
§ 6º O arquivo contendo a inquirição poderá ser armazenado em sistema oficial de polícia
judiciária.
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Subseção V
Do Reconhecimento e Acareação
Art. 63. Na impossibilidade de o reconhecimento ser realizado diretamente sobre a pessoa
ou coisa, poderá ser feito por meio de fotografia ou qualquer outro meio idôneo que reproduza imagem.
Parágrafo único. O reconhecimento será lavrado em termo próprio e as imagens utilizadas
deverão ser juntadas aos autos.
Art. 64. A acareação será lavrada em termo próprio, na forma da lei.
Subseção VI
Da Realização de Oitivas à Distância
Art. 65. A realização de inquirições à distância, inclusive do preso recolhido a
estabelecimento prisional ou de custódia, poderá ser feita por videoconferência ou por qualquer outro
meio de transmissão simultânea de imagem e som, facultada a gravação de áudio e vídeo da audiência.
§ 1º O Delegado de Polícia Federal deverá estabelecer contato com a Corregedoria
Regional ou com o Chefe da Delegacia descentralizada do local onde se encontra a pessoa a ser inquirida,
solicitando sua intimação e acordando a data e o horário da realização da oitiva.
§ 2º No termo de inquirição constará um breve resumo do que foi dito e as informações
relativas às formalidades do ato, observado, no que couber, o disposto no art. 62, desta IN.
§ 3º A oitiva será conduzida pelo Delegado de Polícia Federal solicitante e formalizada
por Escrivão de Polícia Federal, presente no local onde esteja a pessoa a ser inquirida.
§ 4º Finalizada a oitiva, o Escrivão de Polícia Federal colherá as assinaturas dos presentes,
providenciando a remessa das peças e da gravação produzidas, ao Delegado de Polícia Federal solicitante,
que assinará o termo assim que o receber.
Subseção VII
Da Busca e Apreensão
Art. 66. Ao representar pela expedição de mandado de busca e apreensão ao Juízo
competente, o Delegado de Polícia Federal deverá indicar os fins da diligência, o local onde será
cumprida e, sempre que possível, a identificação do morador, ocupante ou responsável pelo imóvel.
Art. 67. A execução de mandado de busca domiciliar será realizada por equipe de Policiais
Federais, sob a coordenação de Delegado de Polícia Federal e, quando necessário, com a presença deste,
observando-se a legislação em vigor e as seguintes medidas:
I - a busca deverá ser realizada na presença de duas testemunhas, preferencialmente não policiais;
II - antes de ingressarem no local, os executores exibirão e lerão o mandado ao morador ou
a quem o represente, intimando-o, em seguida, a abrir a porta e franquear o acesso, ressalvadas as
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hipóteses de potencial confronto, risco à integridade física de policiais ou terceiros ou frustração da
diligência, casos em que será lido e exibido tão logo seja afastado o perigo; e
III - finda a diligência, será entregue cópia do mandado de busca e apreensão ao morador
ou a quem o represente, mediante recibo ou certidão.
Art. 68. Na ausência de mandado de busca e apreensão, havendo consentimento do
morador, a medida será executada na presença de duas testemunhas, preferencialmente não policiais, que
assinarão o respectivo auto, além do termo de consentimento de busca.
Art. 69. Os executores da busca providenciarão para que o morador e as testemunhas
acompanhem a diligência em todas as dependências do domicílio.
Art. 70. Em caso de entrada forçada, em virtude da ausência dos moradores, os executores
adotarão medidas para que o imóvel seja fechado e lacrado após a realização da busca, devendo, nesse
caso, ser convocadas a assistir a diligência duas testemunhas não policiais.
Art. 71. Após a realização da busca, em qualquer caso, os executores lavrarão auto
circunstanciado que será assinado pelas testemunhas que acompanharam o ato.
§ 1º Cumprido o mandado de busca e apreensão, seu resultado será comunicado à
Autoridade Judiciária que expediu a ordem.
§ 2º A cópia do auto circunstanciado será fornecida ao detentor do material, se o requerer.
Art. 72. Caso não comprometa o sigilo da investigação e o cumprimento da diligência, a
busca em repartições públicas poderá ser antecedida de contato com o dirigente do órgão.
Art. 73. A busca em escritório de advocacia será antecedida de comunicação à respectiva
representação da Ordem dos Advogados do Brasil, preservado o sigilo da investigação.
§ 1º Aguardar-se-á a chegada de representante da Ordem dos Advogados do Brasil para
acompanhar o cumprimento da diligência, o qual deverá assinar o respectivo auto circunstanciado,
certificando-se eventual recusa.
§ 2º Em caso de não comparecimento de representante da Ordem dos Advogados do
Brasil, a diligência será realizada, certificando-se a circunstância.
Art. 74. A busca em locais de missão diplomática e consulados seguirá as previsões
contidas no art. 30, 31 e 38 do Decreto nº 56.435/1965 e no art. 31, 33, 35, item 3, 54, item 3, 61 e 71 do
Decreto nº 61.078/1967.
Subseção VIII
Do Exame Pericial
Art. 75. Os documentos, instrumentos e objetos relacionados com a infração penal serão
desde logo apreendidos e, quando houver vestígio que demande exame pericial, encaminhados à unidade
de perícia criminal federal da circunscrição mediante requisição do Delegado de Polícia Federal.
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§ 1º Nas perícias de local de crime, após processado o local e o material liberado pelos
Peritos Criminais, os documentos, instrumentos e objetos relacionados com a infração penal serão
apreendidos e, caso necessário, encaminhados para exames periciais específicos.
§ 2º Cabe ao Delegado de Polícia Federal a coordenação das diligências de preservação de
local de crime, bem como das providências investigativas relacionadas à elucidação do fato criminoso.
§ 3º Cabe ao Perito Criminal Federal a coordenação do exame pericial em local de crime,
definindo os procedimentos técnico-científicos necessários, os meios adequados, a área de isolamento
para a preservação dos vestígios, as providências para a busca e coleta de vestígios materiais, bem como a
definição do momento de liberação do local.
§ 4º Cumpre ao Delegado de Polícia Federal ou aos servidores por ele designados, revisar
e triar o material apreendido antes de encaminhá-lo à perícia criminal.
Art. 76. As requisições de exames periciais serão dirigidas ao Chefe da unidade de perícia
criminal federal da circunscrição em que estiver vinculada e, deverão ser distribuídas imediatamente aos
Peritos Criminais Federais.
§ 1º No caso de apreensão de drogas, para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante
e estabelecimento da materialidade do delito, será fornecido de imediato laudo preliminar de constatação.
§ 2º Em estado de flagrância ou de urgência verificada no decurso de deflagração de
operação policial, o Delegado de Polícia Federal poderá requisitar o fornecimento da informação técnica,
que deverá ser apresentada de imediato, ainda que seja para consignar a ausência de elementos mínimos
para elaboração naquele momento.
§ 3º Nos casos de investigações prioritárias, indiciado preso ou outros definidos em lei, a
perícia será realizada com precedência, cumprindo ao Delegado de Polícia Federal destacar esta condição
na requisição de perícia.
§ 4º A perícia poderá ser requisitada, com base em amostragem aleatória, quando houver a
apreensão de grande quantidade de corpos de delito de mesma natureza.
§ 5º O laudo pericial será elaborado em até dez dias, contados da data do recebimento da
requisição na área de perícia criminal, prorrogáveis mediante justificativa a ser apresentada ao Delegado
de Polícia Federal requisitante e indicação de prazo estimado para conclusão da perícia.
§ 6º As transcrições fonográficas deverão ser realizadas por servidor policial designado
pelo Delegado de Polícia Federal, salvo quando houver questionamentos sobre a autenticidade ou
identificação do locutor, casos em que será realizada perícia por Perito Criminal Federal.
§ 7º Os exames periciais envolvendo material audiovisual devem se restringir aos trechos
diretamente relacionados à materialização do delito e à identificação da autoria, apontados pela
autoridade requisitante, facultado ao Perito Criminal Federal examinar outros trechos que considere
relevantes à investigação.
Art. 77. Ao requisitar o exame pericial em documentos constantes dos autos, o Delegado de Polícia
Federal determinará o desentranhamento das peças a serem examinadas, substituindo-as por cópias, sendo
aquelas reentranhadas ao término do exame.

MJ PF - Continuação do Boletim de Serviço nº 210, de 08.11.2016 - Pág. 18

Parágrafo único. No caso de exame pericial de natureza documentoscópica, deverão ser
encaminhados os documentos originais, quando disponíveis.
Art. 78. Nos casos de perícias requisitadas por carta precatória, o Delegado de Polícia
Federal deprecante formulará os quesitos e o deprecado providenciará a realização do exame junto à
unidade de perícia criminal federal local.
Subseção IX
Dos Outros Atos de Investigação
Art. 79. Consideram-se atos de investigação produzidos no interesse da investigação criminal:
I - informação de polícia judiciária;
II - relatório de vigilância;
III - relatório de análise de polícia judiciária de coisas, informações ou dados; e
IV - auto circunstanciado para o cumprimento de medidas cautelares.
§ 1º A informação de polícia judiciária é documento de natureza policial, produzido por
Policial Federal, contendo fato relevante de interesse investigativo, como captação de notícias-crime e
informações, consulta a bancos de dados, resultado de entrevistas e diligências diversas.
§ 2º O relatório de vigilância é documento de natureza policial, de elaboração determinada
pelo Delegado de Polícia Federal, no curso de procedimento policial, devendo conter: dados do
procedimento; descrição dos eventos, pessoas e coisas relativos à diligência; resultados obtidos;
fotografias, áudios ou filmagens, sempre que possível; e policiais encarregados da diligência.
§ 3º O relatório de análise de coisas, informações ou dados obtidos, é documento de
natureza policial, de elaboração determinada pelo Delegado de Polícia Federal, no curso de procedimento
policial, que compreenderá o cotejamento minucioso dos elementos indiciários ou de prova colhidos no
contexto da investigação, devendo conter: dados do procedimento; objeto da análise; exame do objeto e
confronto com outros elementos da investigação; e conclusão.
§ 4º O auto circunstanciado é documento de natureza policial, de elaboração determinada
pelo Delegado de Polícia Federal, para o cumprimento de medidas cautelares, como busca e apreensão,
prisão, interceptação de comunicações telefônicas, interceptação do fluxo de comunicações em sistemas
de informática e telemática, captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, e ação
controlada, na forma da lei, devendo conter: dados do procedimento; período da diligência; registro
detalhado da diligência; análise minuciosa do objeto e confronto com outros elementos da investigação; e
policiais encarregados da diligência.
Subseção X
Da Carta Precatória
Art. 80. A carta precatória é o instrumento hábil para solicitações de diligências de
qualquer natureza, de uma unidade da Polícia Federal para outra, ou desta para outro órgão policial, e terá
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sua expedição determinada pelo Delegado de Polícia Federal, podendo ser transmitida por qualquer meio
de comunicação.
§ 1º A carta precatória conterá os números telefônicos e endereços eletrônicos da
autoridade deprecante; os endereços, e-mails, números telefônicos, CPF e demais dados relativos à
qualificação e localização da pessoa a ser ouvida, bem como outras informações ou documentos
necessários à instrução.
§ 2º Os quesitos deverão ser encaminhados em folha apartada e poderão ter seu sigilo
preservado até o cumprimento integral das diligências deprecadas.
§ 3º A carta precatória cumprida será restituída ao deprecante, que determinará a juntada
aos autos do inquérito somente do resultado das diligências produzidas.
§ 4º O prazo para cumprimento de carta precatória, salvo casos de urgência, será de até
trinta dias, a partir do seu registro na unidade deprecada, prorrogáveis por igual período, mediante
solicitação fundamentada da autoridade deprecada à autoridade distribuidora, indicada no art. 81 desta IN.
§ 5º Em caso da pessoa indicada para ser ouvida residir em circunscrição diversa da
deprecada, cabe à autoridade deprecada o envio imediato da carta precatória à circunscrição
correspondente, comunicando o fato à autoridade deprecante.
Art. 81. A carta precatória será endereçada ao Delegado Regional de Investigação e
Combate ao Crime Organizado ou ao Chefe da Delegacia descentralizada, que a distribuirá.
Parágrafo único. O Superintendente Regional poderá, em razão de peculiaridades regionais
e após consulta à Corregedoria-Geral, atribuir à Corregedoria Regional o cumprimento de cartas precatórias.
Art. 82. Os pedidos de cópias e de vista de cartas precatórias, dirigidos à autoridade
deprecada, seguirão o disposto no art. 48 desta IN, no que couber.
Art. 83. A carta precatória expedida para fim de interrogatório deverá ser instruída com
cópia do despacho fundamentado de indiciamento.
Parágrafo único. O Delegado de Polícia Federal deprecado deverá proceder à elaboração
das peças referidas no art. 84 desta IN.
Subseção XI
Do Indiciamento e Interrogatório
Art. 84. O Delegado de Polícia Federal, mediante análise técnico-jurídica, procederá ao
indiciamento do investigado em despacho fundamentado, e determinará:
I - lavratura do termo de qualificação e interrogatório;
II - elaboração do boletim de vida pregressa;
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III - elaboração do boletim de identificação criminal, o qual será acompanhado de cópia
autenticada de documento de identificação civil ou das planilhas contendo as individuais datiloscópicas,
para posterior remessa à área de identificação criminal; e
IV - expedição da folha de antecedentes criminais.
§ 1º Quando não for possível a realização de interrogatório do indiciado, o Delegado de
Polícia Federal justificará e determinará a confecção do boletim de identificação criminal de forma
indireta, dispensando-se a lavratura dos termos previstos nos incisos I e II.
§ 2º Em caso de indiciamento de pessoa jurídica, após a lavratura do despacho
fundamentado, o Delegado de Polícia Federal determinará o interrogatório por meio de seu representante
legal ou preposto, a elaboração do boletim de identificação criminal de pessoa jurídica, acompanhado de
extrato do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, e a expedição de folha de antecedentes criminais
de pessoa jurídica.
§ 3º O despacho fundamentado exporá os motivos fáticos e jurídicos do ato, indicará a
materialidade, a autoria, os indícios e as circunstâncias da prática do crime, e conterá:
I - exposição sucinta dos fatos;
II - descrição da conduta, do resultado e do nexo causal, com a indicação das provas produzidas; e
III - tipificação penal.
Art. 85. Após o indiciamento, o Delegado de Polícia Federal poderá oferecer a
oportunidade de o indiciado requerer ou apresentar novos elementos de prova a respeito dos fatos
investigados, no prazo que assinalar.
Art. 86. Se o Delegado de Polícia Federal verificar que o indiciado é autor de outras
infrações penais conexas, não conhecidas quando do indiciamento, deverá aditá-lo.
Art. 87. O indiciamento de servidor público deverá ser comunicado ao dirigente do órgão
ou a sua respectiva corregedoria.
Parágrafo único. Para os fins do caput, nas hipóteses de segredo de justiça, o Delegado de
Polícia Federal presidente do feito deverá representar previamente à autoridade judicial acerca do
compartilhamento das provas.
Art. 88. Diante do surgimento de novos indícios, o Delegado de Polícia Federal poderá
cancelar o indiciamento ou alterar a classificação legal do fato, mediante despacho fundamentado,
seguido de comunicação à área de identificação criminal, para as devidas exclusões ou alterações, e
consignando no relatório do inquérito policial.
Subseção XII
Da Identificação Criminal
Art. 89. A coleta das impressões datiloscópicas e os exames papiloscópicos serão
realizados por Papiloscopista Policial Federal.
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Parágrafo único. Na ausência de Papiloscopista Policial Federal na unidade, a coleta das
impressões poderá ser realizada por qualquer policial federal, devendo o material colhido ser
encaminhado pelo Delegado de Polícia Federal à unidade onde possam ser realizados os exames.
Subseção XIII
Da Conclusão da Investigação
Art. 90. Ao término da investigação, o Delegado de Polícia Federal deverá requerer ou
representar pelas medidas pertinentes, promover a destinação das coisas apreendidas, na forma da lei, e
apresentar relatório conclusivo.
Art. 91. O relatório conclusivo deverá conter a análise técnico-jurídica dos fatos
investigados, abordando:
I - fato investigado e suas circunstâncias;
II - diligências realizadas;
III - materialidade e autoria;
IV- materiais apreendidos e sua destinação; e
V- conclusões e requerimentos.
Parágrafo único. Não serão admitidos relatórios que sejam meros índices remissivos às
diligências realizadas.
Art. 92. O relatório possuirá cabeçalho contendo:
I - número do inquérito policial;
II - datas de início e término;
III - data do fato e de sua comunicação constante no protocolo da notícia-crime;
IV - nome do indiciado e a indicação da folha onde consta sua qualificação;
V - tipificação penal do fato; e
VI - informação sobre a existência de bens apreendidos.
Art. 93. Os instrumentos utilizados para a prática da infração penal e demais objetos que
interessem à prova acompanharão os autos do inquérito policial, sempre que possível.

MJ PF - Continuação do Boletim de Serviço nº 210, de 08.11.2016 - Pág. 22

Subseção XIV
Da Tramitação Reservada e do Segredo de Justiça
Art. 94. Para proteção da intimidade, vida privada, honra e imagem de pessoas ou por
conveniência da instrução criminal, o Delegado de Polícia Federal poderá determinar a tramitação
reservada do inquérito entre a equipe policial.
Parágrafo único. Havendo interesse de manutenção do sigilo na tramitação externa, o
Delegado de Polícia Federal requererá ao juízo a decretação de segredo de justiça.
Art. 95. O inquérito sob segredo de justiça obedecerá às disposições legais e regulamentares.
Art. 96. O inquérito com tramitação reservada ou sob segredo de justiça tramitará
internamente apenas entre servidores indicados em despacho do presidente do feito.
§ 1º Sendo indispensável a tramitação entre servidores não indicados no despacho, a
movimentação poderá ser feita mediante prévia autorização do Delegado de Polícia Federal, lavrando-se
certidão nos autos.
§ 2º O servidor que receber os autos com indício de violação, informará o fato
imediatamente ao superior hierárquico.
Art. 97. A determinação de tramitação reservada ou a decretação de segredo de justiça não
impedirá o exercício da atividade correcional, devendo ficar registrada nos autos e em sistema oficial de
polícia judiciária.
Seção IV
Da Colaboração Premiada
Art. 98. Em qualquer fase do inquérito policial será admitida a colaboração premiada, na
forma da lei, contendo as seguintes etapas:
I - negociação para a formalização do acordo de colaboração;
II - lavratura do termo de acordo da colaboração premiada;
III - tomada de depoimento do colaborador;
IV - despacho fundamentado;
V - autuação;
VI - remessa ao juízo, para decisão quanto à homologação;
VII - verificação da efetividade; e
VIII - representação ao juízo pela concessão ou não do benefício.
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§ 1º A negociação para a formalização do acordo de colaboração premiada será realizada
entre o Delegado de Polícia Federal, o colaborador e seu defensor.
§ 2º O termo de acordo da colaboração premiada será lavrado pelo Escrivão de Polícia
Federal, contendo:
I - relato da colaboração e seus possíveis resultados;
II - condições da proposta do Delegado de Polícia Federal;
III - declaração de aceitação do colaborador e de seu defensor;
IV - assinaturas do Delegado de Polícia Federal, do colaborador, de seu defensor e do
Escrivão de Polícia Federal que o lavrou; e
V - especificação das medidas de proteção ao colaborador e a sua família, quando necessário.
§ 3º O despacho fundamentado nos autos da colaboração premiada deverá conter:
I - elementos que demonstrem a voluntariedade do colaborador;
II - manifestação quanto à personalidade do colaborador, à natureza, às circunstâncias, à
gravidade e à repercussão social do fato criminoso; e
III - análise acerca da possibilidade de eficácia da colaboração.
§ 4º Todos os atos da colaboração premiada serão autuados em apartado e cadastrados
como Registro Especial, com acesso restrito ao Juiz, Ministério Público e Delegado de Polícia Federal.
§ 5º O defensor, no interesse do representado, poderá ter amplo acesso aos elementos de
prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, desde que precedido de autorização judicial e
ressalvados os referentes às diligências em andamento.
§ 6º Realizado o acordo na forma dos parágrafos 1º ao 5º, os autos da colaboração
premiada, acompanhados de cópia do inquérito policial, serão remetidos ao Juízo, para decisão quanto à
homologação, mediante tramitação sigilosa, com solicitação de manifestação do Ministério Público.
§ 7º Depois de homologado o acordo, o colaborador poderá, sempre acompanhado de seu
defensor, ser ouvido pelo Delegado de Polícia Federal responsável pelas investigações.
§ 8º O Delegado de Polícia Federal conduzirá as investigações, buscando reunir elementos
acerca da prática da infração penal, da veracidade e efetividade do depoimento prestado pelo colaborador.
§ 9º O Delegado de Polícia Federal e o colaborador poderão retratar-se da proposta,
hipótese em que os autos da colaboração premiada serão remetidos ao juízo.
§ 10. Sendo efetiva a colaboração, com fundamento nos resultados alcançados, o
Delegado de Polícia Federal representará ao juízo pela concessão do benefício previsto em lei, ainda que
esse benefício não tenha constado da proposta inicial.
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§ 11. Em todos os atos de negociação, confirmação e execução da colaboração, o
colaborador deverá estar assistido por defensor.
§ 12. Sempre que possível, o registro dos atos de colaboração será feito pelos meios ou
recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinados a
obter maior fidelidade das informações.
Seção V
Da Prisão em Flagrante
Subseção I
Disposições Gerais
Art. 99. Apresentado o preso, o Delegado de Polícia Federal ouvirá o condutor e colherá,
desde logo, sua assinatura, entregando-lhe cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida,
procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a
imputação que lhe é feita e as circunstâncias do art. 304, § 4º, do CPP, colhendo, após cada oitiva, suas
respectivas assinaturas.
§ 1º Antes de iniciar a lavratura do auto de prisão em flagrante, o Delegado de Polícia
Federal cientificará e assegurará ao preso os seus direitos e garantias constitucionais, e determinará a
lavratura da nota de ciência das garantias constitucionais.
§ 2º Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, o despacho fundamentado decidindo
pela manutenção da prisão conterá o disposto no art. 84, § 3º desta IN, e determinará:
I - comunicação da prisão à família ou à pessoa indicada pelo preso, ao juiz e ao Ministério Público;
II - autuação da nota de ciência das garantias constitucionais;
III - elaboração de nota de culpa e boletins de vida pregressa e de identificação criminal;
IV - encaminhamento de cópia do auto de prisão em flagrante e do despacho fundamentado
à Defensoria Pública, quando o preso não indicar seu advogado;
V - concessão fundamentada da fiança, quando couber;
VI - realização de exame de integridade física;
VII - encaminhamento do preso ao estabelecimento prisional; e
VIII - demais diligências.
§ 3º Não sendo caso de lavrar flagrante e havendo indícios da prática de crime da
competência da Polícia Federal, o Delegado de Polícia Federal deverá instaurar inquérito, por portaria, ou
encaminhar a notícia-crime à Corregedoria Regional, imediatamente.
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§ 4º Nas hipóteses do art. 11, caput, o Delegado de Polícia Federal determinará o registro
sucinto do fato e a identificação dos envolvidos no módulo de ocorrência de polícia judiciária,
encaminhando-se o noticiado à Corregedoria Regional.
§ 5º Nos casos de incompetência da Polícia Federal, o Delegado de Polícia Federal
determinará o registro sucinto do fato e a identificação dos envolvidos, no módulo de ocorrência de
polícia judiciária, encaminhando-se o expediente à autoridade competente.
Art. 100. Quando o preso não estiver em condições físicas ou psíquicas de ser interrogado,
o Delegado de Polícia Federal concluirá o auto sem a sua oitiva, e, neste caso, ele será apenas qualificado,
consignando-se as razões e procedendo-se ao interrogatório em momento oportuno.
Subseção II
Disposições Especiais
Art. 101. O magistrado não poderá ser preso senão por ordem escrita do tribunal ou do
órgão especial competente para o julgamento ou em flagrante de crime inafiançável, observando-se, nos
casos de flagrante delito de crime:
I - inafiançável, o Delegado de Polícia Federal lavrará auto de prisão em flagrante e fará
imediata comunicação e apresentação do magistrado ao Presidente do Tribunal a que esteja vinculado; e
II - afiançável, o Delegado de Polícia Federal não lavrará auto de prisão em flagrante, mas
procederá ao registro do fato, certificará todas as circunstâncias, colherá e preservará os indícios de
autoria e materialidade e fará comunicação imediata do fato ao Presidente do Tribunal a que esteja
vinculado o magistrado.
Art. 102. O membro do Ministério Público dos estados somente poderá ser preso por ordem
judicial escrita ou em flagrante de crime inafiançável, observando-se, nos casos de flagrante delito de crime:
I - inafiançável, o Delegado de Polícia Federal lavrará auto de prisão em flagrante e fará
comunicação imediata do fato ao tribunal competente, bem como ao Procurador-Geral de Justiça,
apresentando-lhe o membro do Ministério Público; e
II - afiançável, o Delegado de Polícia Federal não lavrará auto de prisão em flagrante, mas
procederá ao registro do fato, certificará todas as circunstâncias, colherá e preservará os indícios de
autoria e materialidade e fará comunicação imediata do fato ao Procurador-Geral de Justiça.
Art. 103. O membro do Ministério Público da União somente poderá ser preso ou detido
por ordem escrita do tribunal competente ou em razão de flagrante de crime inafiançável, observando-se,
nos casos de flagrante delito de crime:
I - inafiançável, o Delegado de Polícia Federal lavrará auto de prisão em flagrante e fará
comunicação imediata ao tribunal competente e ao Procurador-Geral da República; e
II - afiançável, o Delegado de Polícia Federal não lavrará auto de prisão em flagrante, mas
procederá ao registro do fato, certificará todas as circunstâncias, colherá e preservará os indícios de
autoria e materialidade e fará comunicação imediata do fato ao Procurador-Geral da República.
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Art. 104. A prisão de Defensor Público será comunicada ao Defensor Público-Geral e a
prisão de Advogado da União, Procurador da Fazenda Nacional, Procurador Federal e Procurador do
Banco Central do Brasil ao Advogado-Geral da União, sob pena de nulidade, independentemente da
imediata comunicação ao juízo competente.
Art. 105. Quando da prisão em flagrante de militares, policiais ou outros integrantes das
forças de segurança pública, o Delegado de Polícia Federal poderá solicitar a presença de um
representante da respectiva corporação para acompanhar a lavratura do auto.
§ 1º A ausência do representante não obstará a lavratura do auto.
§ 2º Depois de concluída a autuação, a prisão em flagrante será comunicada à respectiva
corporação, se não comprometer o sigilo da apuração.
§ 3º O preso será encaminhado para custódia em dependência prisional de sua corporação,
onde houver, e ficará à disposição do Poder Judiciário.
Art. 106. O Agente Diplomático é inviolável, não podendo ser sujeito de nenhuma forma
de detenção ou prisão.
§ 1º Os membros da família que residam com o agente diplomático gozarão dos
privilégios e imunidades mencionados na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, desde que
não tenham nacionalidade brasileira.
§ 2º O pessoal administrativo e técnico da missão diplomática, assim como os membros de
suas famílias que com eles residam, gozarão dos privilégios e imunidades mencionados na Convenção de
Viena sobre Relações Diplomáticas, desde que não tenham nacionalidade brasileira, nem residência
permanente no Brasil.
§ 3º O pessoal de serviço da missão diplomática gozará dos privilégios e imunidades
mencionados na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, quanto aos atos praticados no exercício
de suas funções, desde que não tenham nacionalidade brasileira, nem residência permanente no Brasil.
§ 4º Os funcionários consulares não poderão ser detidos ou presos por fatos relacionados
ao exercício de suas funções.
Art. 107. A prisão em flagrante delito de estrangeiro, acompanhada de cópia do respectivo
auto e do despacho fundamentado, deverá ser comunicada ao consulado ou embaixada do seu país de
origem e à Delegacia de Polícia de Imigração, para que esta, sendo o caso, adote as providências relativas
ao inquérito de expulsão.
Art. 108. No caso de prisão de índio não integrado à comunhão nacional será solicitada a
presença de um representante da Fundação Nacional do Índio, para fins de assistência, cuja ausência não
obstará a lavratura do auto.
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Seção VI
Das Providências Relacionadas a Ato Infracional Atribuído a Adolescente
Art. 109. O adolescente que se encontrar em estado de flagrância de ato infracional deverá
ser imediatamente encaminhado à delegacia especializada da Polícia Civil.
§ 1º Inexistindo na circunscrição delegacia especializada da Polícia Civil, o adolescente
deverá ser encaminhado à Delegacia de Polícia Civil mais próxima, observada a organização
administrativa da polícia estadual ou distrital.
§ 2º No caso de ato infracional praticado em coautoria com maior de idade, os envolvidos serão
encaminhados à delegacia especializada da Polícia Civil para os procedimentos relativos ao ato infracional.
§ 3º Concluído o procedimento referido no § 2º, o auto de prisão em flagrante do coautor
maior de idade será lavrado na Polícia Federal, devendo ser instruído com cópia dos documentos lavrados
na delegacia especializada da Polícia Civil.
Art. 110. Havendo dúvida quanto à maioridade do preso, o Delegado de Polícia Federal
determinará, de imediato, diligências visando verificar essa condição e, na impossibilidade de solução do
impasse em tempo hábil, procederá como se menor de idade fosse.
Art. 111. Se no curso de investigação houver indícios de participação de adolescente na
prática de ato infracional, o Delegado de Polícia Federal encaminhará ao representante do Ministério
Público estadual o relatório da investigação e demais documentos.
Seção VII
Da Concessão e do Recolhimento da Fiança
Art. 112. O Delegado de Polícia Federal decidirá sobre a concessão de fiança, na forma da lei,
fixando seu valor em despacho fundamentado, levando em consideração a natureza da infração, as condições
pessoais de fortuna e vida pregressa do envolvido, e as circunstâncias indicativas de sua periculosidade.
Art. 113. O valor da fiança consistirá em depósito de dinheiro, pedras, objetos ou metais
preciosos, títulos da dívida pública federal, estadual ou municipal, ou em hipoteca inscrita em primeiro
lugar, observada a disciplina do art. 330 do CPP.
§ 1º A fiança, em dinheiro, será depositada imediatamente, salvo incompatibilidade com o
expediente bancário, quando será depositado no primeiro dia útil subsequente, em instituição financeira
vinculada à Justiça competente, mediante guia de depósito de fiança.
§ 2º Na impossibilidade de avaliação imediata, não serão recebidos em fiança, pedras,
objetos ou metais preciosos, títulos da dívida pública, federal, estadual ou municipal, ou hipoteca inscrita
em primeiro lugar.
§ 3º Sendo possível a avaliação imediata, os bens referidos no § 2º serão encaminhados
para custódia em instituição financeira.
Art. 114. O termo de fiança será lavrado por Escrivão de Polícia Federal, com registro em
sistema oficial de polícia judiciária, notificando-se o afiançado das obrigações e sanções legais.
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Parágrafo único. Após o pagamento, o termo de fiança será impresso em duas vias,
contendo as assinaturas do Delegado de Polícia Federal e do Escrivão de Polícia Federal, servindo uma
via como certidão que será juntada aos autos do inquérito, acompanhada do comprovante de pagamento, e
outra via destinada ao Livro de Fiança.
Seção VIII
Das Coisas Apreendidas
Art. 115. A apreensão de coisas será formalizada por meio de termo de apreensão e
registro em sistema oficial de polícia judiciária, contendo a descrição minuciosa dos objetos apreendidos
e identificação do procedimento policial.
§ 1º A movimentação das coisas apreendidas e não juntadas aos autos deverá ser
registrada no sistema oficial de polícia judiciária.
§ 2º A coisa arrecadada somente será recolhida ao depósito após a formalização da apreensão.
Art. 116. A incineração de substâncias entorpecentes se dará conforme demais
procedimentos de polícia judiciária federal.
Art. 117. Realizada a perícia, os bens apreendidos serão encaminhados ao órgão
competente, quando não se exigir sua permanência na esfera policial até a conclusão do procedimento,
devendo-se juntar o comprovante de entrega e registrar no sistema oficial de polícia judiciária.
Parágrafo único. Os bens provenientes de contrabando ou descaminho serão encaminhados
à Secretaria da Receita Federal do Brasil, onde permanecerão à disposição do Poder Judiciário.
Art. 118. O dinheiro em espécie apreendido será depositado, imediatamente, em
instituição financeira, salvo incompatibilidade com o expediente bancário, quando será depositado no
primeiro dia útil subsequente, ficando à disposição do juízo competente.
§ 1º Os numerários em moeda estrangeira serão encaminhados para custódia em
instituição financeira, ressalvados os apreendidos em zona primária, que deverão ser encaminhados à
Receita Federal.
§ 2º Caso a apreensão ocorra durante investigação de crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, a conversão da moeda estrangeira apreendida em moeda nacional ou a compensação dos
cheques emitidos após a instrução do inquérito dependerão de autorização judicial.
Art. 119. Os cheques apreendidos serão encaminhados à instituição financeira para
depósito judicial remunerado, mantendo-se cópia autêntica nos autos.
Art. 120. Os títulos financeiros apreendidos serão custodiados junto à instituição
financeira, devendo ser resgatados mediante decisão judicial.
Art. 121. As joias, pedras e metais preciosos apreendidos serão acautelados junto à
instituição financeira, permanecendo à disposição do juízo competente.
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Art. 122. Por ocasião do recolhimento do bem apreendido ao depósito, o responsável pelo
recebimento conferirá a correspondência do material recebido com o respectivo termo de apreensão, do
qual manterá arquivada uma cópia.
§ 1º As coisas apreendidas serão identificadas com o número do procedimento policial e,
se possível, com etiqueta contendo código gerado por sistema oficial de polícia judiciária.
§ 2º As coisas apreendidas serão armazenadas em embalagens lacradas, caso seja possível.
§ 3º Se o material for encaminhado lacrado para o depósito, o recebimento ocorrerá em
relação aos volumes encaminhados, conferindo-se apenas a integridade dos lacres.
§ 4º O recebimento de veículos apreendidos pelo depósito dependerá, em regra, de
comprovação de que foi requerida judicialmente sua destinação, salvo se vinculados à notícia-crime
pendente de instauração ou forem corpo de delito, quando serão recebidos provisoriamente.
Art. 123. O material encaminhado por órgãos públicos que não esteja vinculado a
procedimento policial não será recebido para guarda.
Art. 124. O depósito ficará sob a responsabilidade de servidor policial, formalmente
designado para tal fim, por ato do dirigente da unidade, preferencialmente com dedicação exclusiva e
equipe de apoio.
Art. 125. Quando a coisa apreendida, por sua natureza ou volume, não puder ser
acondicionada no depósito, sua localização deverá ser registrada no sistema oficial de polícia judiciária e
na cópia do auto de apreensão, por certidão.
Art. 126. O responsável pelo depósito encaminhará, semestralmente, ao Delegado
Regional Executivo, ao Delegado Regional de Investigação e Combate ao Crime Organizado, ao
Corregedor Regional ou ao Chefe da Delegacia descentralizada, a relação de coisas armazenadas e que
ainda não receberam destinação, nos termos da legislação em vigor, para as devidas providências.
Art. 127. A restituição de coisas apreendidas deverá ser realizada mediante termo próprio,
quando o objeto apreendido não tiver relação com o fato apurado ou não interessar à persecução criminal,
na forma do art. 118 e seguintes do CPP.
Art. 128. O Delegado de Polícia Federal deverá providenciar a destinação de coisas
apreendidas até a conclusão do procedimento policial.
§ 1º O Delegado de Polícia Federal presidente de inquérito, ainda que arquivado, em que
haja coisa apreendida sujeita a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver
dificuldade para sua guarda e manutenção, deverá requerer ao juízo competente que seja realizada a
alienação antecipada ou dada destinação ao bem.
§ 2º A destinação de veículos apreendidos deve ser requerida ao juízo competente,
imediatamente após a apreensão.
Art. 129. O uso de bens apreendidos seguirá o disposto em ato normativo interno específico.
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Seção IX
Dos Incidentes
Art. 130. Em caso de extravio ou destruição dos autos, será feita a restauração, iniciada por
despacho do Delegado de Polícia Federal, presidente do procedimento extraviado ou destruído, devendo ser
comunicada à Corregedoria Regional para a apuração de eventual responsabilidade penal e administrativa.
Art. 131. O inquérito policial e os demais procedimentos de polícia judiciária, para fins de
investigação criminal, serão submetidos ao Poder Judiciário, quando sua transferência para outra unidade
ou instituição de polícia judiciária implicar mudança de competência.
Parágrafo único. A transferência dependerá da elaboração de relatório parcial, aplicandose o disposto no art. 91 desta IN, no que couber.
Art. 132. A transferência de inquéritos entre circunscrições da Polícia Federal que não
implique mudança de competência judicial dependerá de decisão da respectiva Corregedoria Regional ou
do Chefe da Delegacia descentralizada.
Art. 133. O desmembramento, a reunião e o apensamento de inquéritos policiais aforados
dependerão de autorização do juízo competente e deverão ser registrados no sistema oficial de polícia judiciária.
Art. 134. Os procedimentos policiais oriundos de outras unidades da Polícia Federal, ou de
outras instituições policiais, serão, obrigatoriamente, registrados em sistema oficial de polícia judiciária,
recebendo novo número, capa e autuação, dispensando-se nova portaria e renumeração de folhas.
§ 1º Caso o procedimento retorne para a unidade de origem da Polícia Federal deverá ser
utilizada a numeração original.
§ 2º Para efeito de controle, a capa anterior será mantida nos procedimentos.
Art. 135. As informações em habeas corpus e em mandados de segurança serão prestadas pelo
Delegado de Polícia Federal apontado como autoridade coatora e, na sua ausência, pelo seu Chefe imediato.
Seção X
Das Medidas Cautelares
Art. 136. No curso da investigação criminal, o Delegado de Polícia Federal poderá
representar por medidas cautelares ao juízo, na forma da lei, devendo previamente instaurar inquérito
policial, ressalvadas as situações de urgência e as hipóteses do art. 10, parágrafo único desta IN.
Art. 137. Para o requerimento ou cumprimento de medida cautelar, caberá ao Delegado de
Polícia Federal coordenar as equipes de investigação ou de execução, determinando e requisitando
diligências, perícias, informações, documentos, dados e análises que interessem à apuração dos fatos.
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CAPÍTULO IV
DAS INFRAÇÕES PENAIS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO
Art. 138. No caso de flagrante de infração penal de menor potencial ofensivo, será lavrado
termo circunstanciado de ocorrência.
§ 1º Nos casos não flagranciais, será instaurado inquérito policial, mediante portaria,
registrando-se que se trata de investigação de crime de menor potencial ofensivo.
§ 2º É vedado o indiciamento pela prática de crime de menor potencial ofensivo.
Art. 139. No termo circunstanciado de ocorrência deverão constar:
I - circunstâncias do fato;
II - classificação legal;
III - qualificação completa do autor, da vítima, das testemunhas e do comunicante;
IV - breve relato, com base nas versões apresentadas;
V - elenco das diligências necessárias ao esclarecimento do fato;
VI - assinatura e identificação do Delegado de Polícia Federal e do Escrivão de Polícia Federal;
VII - requisição dos exames periciais que se fizerem necessários;
VIII - compromisso de comparecimento do autor do fato ao juizado especial criminal respectivo;
IX -boletim de infração penal, que deverá ser encaminhado à área de identificação;
X - folha de antecedentes; e
XI - representação ou o requerimento da vítima ou de quem tenha qualidade para
representá-la, quando houver previsão legal.
Art. 140. O termo circunstanciado de ocorrência deverá ser lavrado no prazo de até vinte e
quatro horas e remetido ao Poder Judiciário, de imediato.
§ 1º Os exames periciais, eventualmente requisitados, deverão observar a disciplina
prevista na Subseção VIII, Seção III do Capítulo III, da presente IN.
§ 2º O resultado de eventuais diligências pendentes e o laudo pericial, recebidos depois do
prazo estabelecido no caput, serão imediatamente encaminhados ao juízo competente.
Art. 141. A capa do termo circunstanciado de ocorrência observará os arts. 146 e 148
desta IN.
Art. 142. O termo circunstanciado de ocorrência será registrado em sistema oficial de
polícia judiciária.
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CAPÍTULO V
DOS REGISTROS OBRIGATÓRIOS
Art. 143. O sistema oficial de polícia judiciária manterá módulos dos seguintes registros
obrigatórios:
I - MÓDULO DE INQUÉRITOS POLICIAIS, destinado ao registro de inquéritos
policiais, contendo: número do inquérito; incidência penal; identificação do indiciado; local e resumo do
fato; datas de instauração e conclusão; referência a procedimento anterior; indicação de existência ou não
de coisas apreendidas; datas de retorno dos autos, com cota e seu cumprimento; Delegado de Polícia
Federal presidente e Escrivão de Polícia Federal do inquérito; número do processo; e decisão judicial;
II - MÓDULO DE TERMOS CIRCUNSTANCIADOS, destinado ao registro de termos
circunstanciados de ocorrência, contendo: número do procedimento; incidência penal; identificação do
autor da infração; local e resumo do fato; datas de instauração e conclusão; indicação de existência ou não
de coisas apreendidas, presidente e escrivão do procedimento; número do processo; e decisão judicial;
III - MÓDULO DE NOTÍCIA-CRIME, destinado ao registro de notícias-crime, contendo:
número do protocolo local e resumo do fato, envolvidos, status de verificação, manifestação da
Corregedoria Regional sobre a destinação do expediente, distribuição;
IV - MÓDULO DE FIANÇA, destinado ao registro de termos de fiança, contendo: número
do procedimento; incidência penal; identificação do afiançado e do Delegado de Polícia Federal que a
concedeu; data do arbitramento; valor da fiança; e identificação do Escrivão de Polícia Federal;
V - MÓDULO DE REGISTROS ESPECIAIS, destinado ao registro de: procedimentos
criminais oriundos de tribunais; ações penais em andamento com requisições de diligências; autorizações
judiciais de diligências constritivas de direitos e medidas cautelares; procedimentos de cooperação
jurídica internacional em matéria penal; requisições judiciais de cumprimento de exequatur de cartas
rogatórias; atividades referentes ao procedimento investigativo de captura; e demais casos que não se
amoldem nas outras hipóteses deste artigo;
VI - MÓDULO DE CARTAS PRECATÓRIAS, destinado ao registro de pedidos de
diligências de qualquer natureza formulados por outra unidade da Polícia Federal, contendo: número do
procedimento a que se refere; objeto; datas de recebimento e cumprimento; identificação do deprecante e
do deprecado;
VII - MÓDULO DE COISAS APREENDIDAS, destinado ao registro de coisas apreendidas
recolhidas ao depósito, contendo: número do procedimento ou da notícia-crime; lacre, se houver;
localização; movimentação; destinação final; e identificação dos responsáveis pela entrega e pela retirada;
VIII - MÓDULO DE OCORRÊNCIAS DE PLANTÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA,
destinado ao registro das ocorrências de polícia judiciária, com data, horário e providências adotadas;
identificação do responsável pelo registro e da equipe de plantão ou sobreaviso. Serão lançados os
inquéritos e termos circunstanciados instaurados, notícias-crime, os fatos noticiados e demais ocorrências
que se relacionem com a atividade investigativa no período do plantão; e
Parágrafo único. O sistema oficial de polícia judiciária permitirá a emissão de relatório
com os dados constantes dos módulos de registros obrigatórios referidos neste artigo, para fins de
correições ou sempre que necessário.
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Art. 144. O Livro de Fiança será formado a partir dos dados e termos de fiança lançados
no módulo próprio.
§ 1º Os termos de fiança serão guardados em pasta própria para encadernação quando
totalizarem cem registros ou ao final de cada ano.
§ 2º A encadernação do Livro de Fiança ensejará a elaboração de seu respectivo termo de
encerramento, bem como a lavratura do termo de abertura do livro subsequente, que deverá ser guardado
em pasta própria até a sua encadernação.
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 145. As unidades que utilizam o trâmite físico dos procedimentos de polícia judiciária
observarão as presentes disposições transitórias.
Art. 146. A capa dos autos de inquérito policial, conforme padrão definido pela
Corregedoria-Geral, conterá obrigatoriamente:
I - o emblema da Polícia Federal e a inscrição “Polícia Federal”; e
II - a identificação da unidade, o número do inquérito policial, a tipificação penal e a data
da instauração.
§ 1º Quando houver indiciado preso, o inquérito policial deverá ser identificado com a
inscrição “indiciado preso”, em etiqueta padronizada pela Corregedoria-Geral.
§ 2º Quando se tratar de inquérito policial instaurado mediante portaria para apuração de
infrações penais de menor potencial ofensivo, a capa do procedimento deverá conter etiqueta padronizada
pela Corregedoria-Geral.
Art. 147. O termo de autuação referenciará os documentos autuados.
Art. 148. Os inquéritos policiais com documentos apensados receberão a inscrição “com
apenso”, em etiqueta adesiva padronizada pela Corregedoria-Geral e terão seu controle realizado pelo
sistema oficial de polícia judiciária.
§ 1º As capas de cada novo volume e dos apensos conterão apenas o número do inquérito
respectivo.
§ 2º A capa do apenso será confeccionada conforme padrão definido pela Corregedoria-Geral.
CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 149. As celas de contenção existentes nas unidades da Polícia Federal servem para o
recolhimento temporário de pessoas presas em decorrência de prisão em flagrante ou por mandado judicial.
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Parágrafo único. O recolhimento deverá durar somente o tempo necessário à formalização
da prisão, devendo o preso ser conduzido ao sistema penitenciário, salvo nos casos imprescindíveis à
instrução dos procedimentos policiais e administrativos.
Art. 150. A Corregedoria-Geral disciplinará, mediante ato normativo próprio, o
funcionamento do sistema eletrônico oficial de polícia judiciária e promoverá a padronização dos
formulários e dos modelos utilizados.
Parágrafo único. A Corregedoria-Geral poderá aprovar a edição de ato normativo nas
Superintendências Regionais onde é utilizado o processo eletrônico pelo Poder Judiciário, no intuito de
adaptar os respectivos procedimentos ao disposto nesta IN.
Art. 151. Os casos omissos ou dúvidas suscitadas serão dirimidos pela Corregedoria-Geral
da Polícia Federal.
Art. 152. Esta Instrução Normativa entrará em vigor sessenta dias após sua publicação em
Boletim de Serviço.
Art. 153. Ficam revogadas as Instruções Normativas nºs 11/2001-DG/DPF, de 27 de junho
de 2001, 10/2002-DG/DPF, de 26 de agosto de 2002 e 11/2007-DG/DPF, de 15 de junho de 2007.
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 109-DG/PF, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2016
Regulamenta o exercício da atividade correcional de
polícia judiciária no âmbito da Polícia Federal.
O DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA FEDERAL, no uso da competência que lhe foi
atribuída no inciso V do art. 35 do Regimento Interno da Polícia Federal, aprovado pela Portaria
nº 490-MJ, de 25 de abril de 2016, do Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Justiça, publicada no
Diário Oficial da União - DOU nº 80, Seção 1, de 28 de abril de 2016,
Considerando a necessidade de regulamentar o exercício da atividade correcional de Polícia
Judiciária pela Polícia Federal, visando definir procedimentos e analisar o desempenho das atividades
desenvolvidas, em busca de celeridade, eficiência e melhoria da qualidade das investigações policiais,
Resolve:
Seção I
Disposições Preliminares
Art. 1º Fica regulamentado o exercício da atividade correcional de polícia judiciária no
âmbito da Polícia Federal.
Art. 2º O controle interno do exercício das funções de polícia judiciária realiza-se por
meio da atividade correcional, com os objetivos de orientar e supervisionar o cumprimento das normas
legais e regulamentares, fiscalizar a evolução dos indicadores de desempenho, divulgar boas práticas,
identificar eventuais problemas e acompanhar resultados, considerando a produtividade, a qualidade, a
celeridade e o saneamento das irregularidades verificadas nas investigações policiais.
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Art. 3º A atividade correcional será exercida por meio de correições e de inspeções.
Art. 4º As correições são classificadas em parciais, ordinárias e extraordinárias.
Art. 5º Os procedimentos policiais serão correicionados quanto à forma e ao mérito, e
registrados em sistema oficial de polícia judiciária, dispensadas a impressão e a assinatura de ficha de
análise correcional.
§ 1º A análise de mérito visa a verificar a existência de linha investigativa adequada, de
diligências instrutórias em curso ou de conclusão adequada do procedimento.
§ 2º O registro em sistema especificará o tipo de correição realizada, a fim de servir de
marco para a próxima correição.
§ 3º Os procedimentos policiais cujos relatórios conclusivos não atendam às normas de
polícia judiciária poderão ser restituídos pela autoridade correcional ao responsável, para adequação.
Art. 6º A correição em procedimentos policiais que tramitam sob segredo de justiça é
condicionada à autorização da Corregedoria Regional.
Art. 7º As irregularidades identificadas em atividade correcional serão notificadas ao
responsável pelo procedimento correicionado, para saneamento.
§ 1º Quando a análise de mérito identificar ausência de linha investigativa adequada ou de
diligências instrutórias, o Núcleo de Correições poderá recomendar providências, a fim de zelar pela
celeridade e eficiência da apuração.
§ 2º As irregularidades apontadas em atividade correcional deverão ser saneadas no prazo
de trinta dias, mantendo-se registro das anotações.
§ 3º Ficam vedadas a remessa e a redistribuição de inquéritos policiais com correição
pendente de saneamento no sistema oficial de polícia judiciária, salvo autorização da Corregedoria Regional.
Seção II
Das Inspeções
Art. 8º
As inspeções poderão ser realizadas pela Corregedoria-Geral ou pelas
Corregedorias Regionais, nos seguintes casos:
I - para verificar o saneamento de irregularidades constatadas em correição;
II - para acompanhar os trabalhos desenvolvidos pelas Superintendências Regionais ou
pelas Delegacias descentralizadas; e
III - para verificar a regularidade dos trabalhos desenvolvidos nas Corregedorias Regionais.
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Seção III
Das Correições
Subseção I
Da Correição Parcial
Art. 9º A correição parcial tem a finalidade de analisar quanto à forma e ao mérito os
procedimentos policiais, previamente a eventual redistribuição ou à remessa externa dos autos à
autoridade competente.
§ 1º A correição parcial será realizada pela Corregedoria Regional ou pelo Chefe da
Delegacia descentralizada.
§ 2º A correição parcial é obrigatória nos procedimentos policiais:
I - iniciados por auto de prisão em flagrante;
II - que envolvam autoridades com foro especial por prerrogativa de função;
III - instaurados há mais de três anos;
IV - com classificação de instrução insatisfatória ou pendentes de saneamento de
irregularidades apontadas nas correições anteriores;
V - relatados;
VI - baixados com cota a cumprir; e
VII - integrantes de carga com indicador de desempenho ou produtividade insatisfatória.
§ 2º Os inquéritos avaliados como de instrução insatisfatória poderão ser submetidos a
nova correição ordinária e parcial, a qualquer tempo, a fim de ser verificado o saneamento das
irregularidades apontadas, não sendo recomendada a sua redistribuição, salvo autorização da
Corregedoria Regional.
§ 3º A análise dos procedimentos policiais seguirá o disposto no art. 12, I e V, no que couber.
§ 4º Por ocasião das correições parciais, o Núcleo de Correições ou o Chefe da Delegacia
descentralizada poderá restituir os autos ao Delegado de Polícia Federal presidente do inquérito, para que
providencie destinação ou alienação antecipada das coisas apreendidas.
§ 5º Nas Delegacias descentralizadas, o chefe poderá designar Delegado de Polícia
Federal e equipe de apoio para executar a correição parcial.
Art. 10. Os autos também serão encaminhados para correição parcial no prazo fixado pelas
respectivas Corregedorias Regionais, sem prejuízo do disposto no art. 9º.
Art. 11. O Delegado de Polícia Federal presidente do feito será cientificado, por meio
eletrônico, acerca do resultado da análise correcional, a fim de que corrija ou determine a correção das
irregularidades eventualmente constatadas.
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Subseção II
Da Correição Ordinária
Art. 12. A correição ordinária deverá ser realizada anualmente pelas Corregedorias
Regionais, nas Superintendências Regionais e Delegacias descentralizadas, tendo como objetivo examinar:
I - os procedimentos policiais em tramitação quanto à celeridade, à eficiência, à forma e ao mérito;
II - os registros obrigatórios;
III - as notícias de infração penal pendentes de distribuição e instauração, bem como as que
estejam sujeitas à verificação de procedência;
IV - os expedientes criminais arquivados, nos termos da Instrução Normativa que
regulamenta a atividade de Polícia Judiciária;
V - as informações constantes dos sistemas oficiais de polícia judiciária;
VI - os depósitos e as coisas apreendidas;
VII - os cartórios;
VIII - o serviço de plantão;
IX - os núcleos de operações; e
X - as unidades técnico-científicas e as unidades de identificação.
Art. 13. A correição ordinária será iniciada no primeiro semestre de cada ano e finalizada
no mesmo exercício, devendo ser antecedida de um Plano de Correições que conterá:
I - cronograma com as datas de início e término dos trabalhos;
II - a identificação dos integrantes da equipe de correições, com a indicação de seu coordenador;
III - o objetivo, as metas, os setores que serão correicionados e os recursos necessários; e
IV - o rol das atividades a serem desenvolvidas.
§ 1º O Plano de Correições, elaborado pelo Núcleo de Correições, será registrado no
sistema oficial de polícia judiciária e aprovado pelo Corregedor Regional e pelo Superintendente
Regional, no primeiro bimestre do ano da correição.
§ 2º As unidades serão previamente comunicadas sobre a realização das correições ordinárias.
Art. 14. Os inquéritos policiais serão selecionados de forma aleatória e proporcional pela
equipe de correições, observado o percentual mínimo de dez por cento do total em andamento na unidade,
sem prejuízo de correições nos demais procedimentos policiais.
§ 1º A seleção para correição priorizará os inquéritos:
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I - instaurados há mais de três anos;
II - correicionados nos anos anteriores com classificação de instrução insatisfatória ou com
pendência de saneamento;
III - que envolvam autoridades com foro especial por prerrogativa de função;
IV - com material apreendido sem destinação; e
V - sem diligências investigativas.
§ 2º Todas as cargas de inquéritos policiais deverão ser correicionadas de forma equânime
e proporcional ao seu quantitativo.
§ 3º Os inquéritos policiais correicionados parcialmente podem ser dispensados de nova
análise para fins da correição ordinária no mesmo exercício, e ter o quantitativo contabilizado para os fins
do caput, com utilização das fichas da correição parcial para compor o relatório das correições ordinárias.
Art. 15. A correição em depósito e nas coisas apreendidas avaliará:
I - estrutura física e organização;
II - registro e controle no sistema oficial de polícia judiciária;
III - observância das normas pertinentes às coisas apreendidas;
IV - localização e adequado acondicionamento, em embalagens e com lacres, quando for o caso;
V - vinculação dos materiais a procedimento policial e sua destinação; e
VI - permanência indevida ou por tempo demasiado sem destinação final.
§ 1º A correição em depósito e nas coisas apreendidas priorizará a conferência de drogas,
armas, veículos, produtos perigosos e materiais de inquéritos relatados.
§ 2º As coisas apreendidas deverão ser fisicamente conferidas, inclusive as depositadas
fora da unidade policial e nas unidades técnico-científicas e de identificação, no percentual mínimo de
cinquenta por cento do que consta em depósito.
Art. 16. O local para controle provisório e excepcional de presos será avaliado quanto à
estrutura física, às condições de higiene e à segurança das instalações.
Art. 17. A correição em cartório avaliará:
I - estrutura física e organização;
II - efetivo e distribuição equânime de trabalho; e
III - controle de destinação de materiais apreendidos.
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Art. 18. A correição em unidade ou núcleo de operações avaliará:
I - estrutura física e organização;
II - efetivo e distribuição de trabalho;
III - celeridade no atendimento das determinações;
IV - diligências determinadas e realizadas;
V - mandados judiciais recebidos e cumpridos;
VI - atos de investigação pendentes e produzidos;
VII - operações policiais desenvolvidas;
VIII - utilização dos sistemas informatizados; e
IX - qualidade do trabalho.
Art. 19. A correição em unidade técnico-científica e unidade de identificação avaliará:
I - estrutura física e organização;
II - efetivo e distribuição de trabalho;
III - celeridade no atendimento das requisições;
IV - quantitativo de requisições pendentes e atendidas; e
V - depósito de contraprovas.
Art. 20. A correição em serviço de plantão verificará:
I - estrutura física e organização;
II - efetivo e distribuição de trabalho;
III - livro de ocorrências de plantão, físico ou eletrônico (pertinência, correção e qualidade
dos registros); e
IV - utilização dos sistemas informatizados.
Art. 21. Concluída a correição, a equipe deverá elaborar relatório no prazo de até trinta dias
após a conclusão dos trabalhos, com análise apartada por unidade correicionada, inclusive Delegacias
especializadas, contendo:
I - análise dos aspectos previstos nesta Instrução Normativa;
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II - avaliação da produtividade de polícia judiciária da unidade, comparativamente aos dois
anos anteriores, tomando por base as metas fixadas anualmente;
III - informação sobre as irregularidades identificadas nas correições anteriores e não saneadas;
IV - fichas de análise correcional dos procedimentos examinados, geradas por sistema oficial;
V - questionário respondido pelos integrantes do efetivo da unidade correicionada, em
padrão definido pela Corregedoria-Geral;
VI - tópicos específicos para investigações ou inquéritos:
a) em curso há mais de três anos;
b) classificados como de instrução insatisfatória;
c) que envolvam autoridades que gozem de foro especial por prerrogativa de função; e
d) que importem análise de notícias-crime que estejam na Base Nacional de Fraudes
Bancárias Eletrônicas - BNFBE;
VII - observações finais e sugestões de medidas a serem adotadas pelo dirigente para sanar
as eventuais falhas, incorreções e irregularidades, bem como de boas práticas visando ao aperfeiçoamento
das atividades.
§ 1º As informações classificadas, nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de
2011, e de resoluções do Conselho Superior de Polícia, deverão compor relatório apartado.
§ 2º A correição ordinária das notícias-crime constantes no Banco Nacional de Fraudes
Bancárias Eletrônicas - BNFBE poderá ser feita com apoio e informação de servidor lotado no grupo ou
unidade de repressão a crimes cibernéticos.
§ 3º O relatório de correições ordinárias deverá ser submetido ao Corregedor Regional,
para apreciação e manifestação, e ao Superintendente Regional, para aprovação e determinação de
eventual saneamento.
Art. 22. O Superintendente Regional encaminhará o relatório de correições ordinárias,
com seus anexos, à Corregedoria-Geral, por via eletrônica, até o final do exercício correicionado,
informando sobre as providências adotadas para o saneamento de eventuais irregularidades identificadas,
as metas definidas e o resultado obtido.
Parágrafo único. As unidades policiais que apresentarem baixa produtividade, resultados
de indicadores de desempenho insatisfatórios ou baixo coeficiente entre inquéritos relatados e instaurados
deverão implementar, com urgência, plano de saneamento, com apresentação de relatórios periódicos à
Corregedoria-Geral e acompanhamento da Corregedoria Regional e seus dirigentes.
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Subseção III
Da Correição Extraordinária
Art. 23. A correição extraordinária, que poderá ser total ou parcial, será determinada
fundamentadamente pelo Corregedor-Geral ou pelo Superintendente Regional, ouvido o Corregedor
Regional, para ação fiscalizadora, em procedimentos policiais e nos setores das unidades centrais ou
descentralizadas, quando o resultado apurado dos indicadores de produtividade, de desempenho, de
celeridade ou de eficiência das atividades de polícia judiciária for insatisfatório.
Art. 24. Na correição extraordinária serão observadas as rotinas previstas para a correição
ordinária, no que couber.
Art. 25. A Superintendência Regional que não realizar regularmente as correições
ordinárias poderá ser submetida à correição extraordinária, por determinação da Corregedoria-Geral ou do
Superintendente Regional, salvo motivo relevante e justificado.
Seção IV
Disposições Finais
Art. 26. Em caso de justificada necessidade, poderão ser convocados servidores lotados
em outras unidades para compor as equipes de correições.
Art. 27. Identificadas irregularidades que possam gerar eventual repercussão de natureza
disciplinar, o Núcleo de Correições encaminhará ao Corregedor Regional cópias digitalizadas de:
I - peças dos procedimentos policiais correicionados que apresentem irregularidades;
II - fichas correcionais na sua integralidade;
III - relatório correcional, no que for pertinente;
IV - questionário respondido pelo servidor;
V - planilha de produtividade do servidor, em que conste seu prenome ou nome de guerra,
lotação, especificação e quantidade de peças de polícia judiciária produzidas, conforme modelo disponibilizado
na página da Corregedoria-Geral - COGER na intranet (http://intranet.dpf.gov.br/coger/servicos/correicoes/); e
VI - justificativa apresentada pelo servidor, manifestação do chefe imediato e respectiva
análise pelo Núcleo de Correições.
Parágrafo único. O resultado das correições será encaminhado ao chefe imediato do servidor
para subsidiar sua avaliação periódica, tanto em estágio probatório quanto na avaliação anual de desempenho.
Art. 28. A padronização dos modelos de formulários correcionais é atribuição da
Corregedoria-Geral.
Art. 29. Os casos omissos ou dúvidas suscitadas serão dirimidos pela Corregedoria-Geral.
Art. 30. Esta Instrução Normativa entrará em vigor sessenta dias após sua publicação em
Boletim de Serviço.
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Prefácio
“Certamente, existem princípios gerais que orientam a ação policial, normas
jurídicas que pretendem enquadrá-la, receitas que, experimentadas no passado,
se transmitem quase imutavelmente de uma geração a outra. Mas essas normas
abstratas pesam menos que as lógicas de situação, e a maneira como as coisas
são conduzidas no concreto `esquina da rua’ é indissociável da personalidade
daquele que age, das motivações e dos valores que o animam”.
(Jean-Claude Monet, Polícia e Sociedade na Europa,
São Paulo, Edusp, 2001, p. 130)

Em peculiar momento de sua história institucional não seria crível que a Polícia Civil
do Estado de São Paulo se lançasse a um empreendimento de fôlego cujos resultados vêm
materializados na obra ora prefaciada: criar o primeiro manual de investigação criminal
brasileiro feito por policiais e para policiais.
O tema segurança do cidadão ganha vulto e, inevitavelmente, todos voltam os olhos
para o trabalho daqueles responsáveis pela paz social, pois se constata que a cupidez extremada, o distanciamento de Deus, o desrespeito mútuo, o adelgaçamento moral, a desagregação familiar, a injustiça social, fazem do homem contemporâneo a fera indomada dos
milênios.
Nesse cenário, os ombros dos policiais passam a ser os repositórios únicos da responsabilidade pela contenção de indesejáveis efeitos cujas perversas causas subjazem
inatacadas (numa estrutura que já foi definida como de direitos sociais mínimos e direito
penal máximo).
O vicejar de ideologias desencontradas e de teorias desafinadas permite-nos assistir
aos néscios falando com autoridade que nunca detiveram sobre assunto de que nunca entenderam, tornando invocável em defesa dos profissionais da segurança pública a advertência
de Leonardo da Vinci: “não entre em meu ateliê aquele que não entender de Geometria”.
Decerto não olvidamos que o eficaz contraste à criminalidade, ordinária ou organizada, na atual conjuntura, clama pela união das forças policiais e, não prescindindo da impostergável dotação quantitativa material e humana, deve passar, também, pelo aprimoramento
qualitativo dos recursos humanos disponíveis, inclusivamente no que concerne ao resgate
moral do cidadão-policial, com a conscientização coletiva acerca da sua relevante função
social, como legítimo detentor da força legal, cujo exercício não se confunde com o recurso
à violência arbitrária. Raciocínio diverso pode fomentar a criação de órgãos timoratos,
acuados e ineptos.
Nesse contexto é que merecem a devida valoração as atribuições de polícia judiciária constitucionalmente conferidas à Polícia Civil. Esse trabalho de investigar crimes é tão
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velho quanto o próprio homem civilizado, afirmando os historiadores que o primeiro caso
criminal da História aconteceu há quase 3.000 anos no Egito em virtude da ação dos profanadores das tumbas dos faraós. Depois, surgiram os Juízos de Deus, os processos contra
as bruxas, nos tenebrosos anos medievais. Destes primitivos ensaios é que arrancaram as
gigantescas organizações da luta contra o crime.
Na lição do inolvidável processualista pátrio, João Mendes, a Polícia Judiciária é
o “olho da Justiça”. É preciso que seu olhar se estenda por toda a parte, que seus meios
de atividade, como uma vasta rede, cubram o território, a fim de que, como a sentinela,
possa dar o alarma e advertir o Juiz. É preciso que seus agentes, sempre prontos aos mínimos ruídos recolham os primeiros indícios dos fatos puníveis, e possam transportar-se,
visitar os lugares, descobrir os vestígios, designar as testemunhas e transmitir à autoridade competente todos os esclarecimentos que possam servir de elementos para a instrução
ou formação da culpa.
E essa imprescindível investigação sempre operou-se pela via correta e através de
seu genuíno instrumento legal que é o Inquérito Policial. Vimos defendendo incansavelmente que o Inquérito Policial é o palco onde a Lei, a Lógica e a Ciência, em harmônica
coesão, promovem a defesa viva de um dos mais sagrados direitos do cidadão, aliás assentado como princípio constitucional, que é a presunção de inocência, haja vista que por esse
instrumento de coleta de provas se impede a movimentação irresponsável do Estado-Juiz
em detrimento de um inocente, ao mesmo tempo em que garante o sucesso de uma ação
penal intentada contra aquele acusado em relação ao qual a Polícia Judiciária, através do
diuturno trabalho de seus diligentes e bravos policiais, angariou elementos de prova suficientes para tanto.
Assim, uma verdadeira investigação policial, que é a única que conhecemos, exercitamos e estimulamos, repousa sobre um tripé: ciência, legislação e lógica. Ciência porque
um detetive não pode prescindir dos avanços tecnológicos e científicos colocados à disposição da missão policial de descoberta da verdade e coleta de provas. Na legislação há
de se apoiar a investigação pois o contrário implicaria na formação de um corpo probatório
natimorto, contaminado ab initio, imprestável à aplicação da Justiça e, quiçá, servindo a
dissimular injustiças, arbitrariedades e maquinações ilícitas. Por fim, a Lógica, que busca
estabelecer os métodos corretos do raciocínio, servindo de norte ao investigante através
dos processos mentais da dedução, indução e abdução. Atingir a verdade é o produto de
um trabalho lógico levado a cabo pelo cérebro inquiridor experimentado do policial.
No entanto, a investigação criminal não é uma função semelhante à que possa ser
cumprida em horário comercial e facilmente controlável. É uma atividade intensa, contínua, sacrificada e perigosa, que requer vocação, iniciativa, tenacidade e entusiasmo. Sem
estímulos, sem tranqüilidade espiritual, se traduz num trabalho anódino, tedioso, sem
resultados.
De fato, os integrantes das forças policiais devem possuir um conjunto de virtudes
e uma idoneidade no desempenho de suas funções que, por vezes, supera o perfil humano. Escreveu certa vez um especialista americano1 que o verdadeiro policial deveria ter a
1
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sabedoria de Salomão, a coragem de David, a força de Sansão, a paciência de Jó, a liderança de Moisés, a bondade do bom samaritano, a experiência estratégica de Alexandre,
a fé de Daniel, a diplomacia de Lincoln, a tolerância do carpinteiro de Nazaré e um conhecimento profundo de todos os ramos das ciências sociais, biológicas e naturais.
De fato temos afirmado que o policial é um funcionário público de singulares características. Dedica-se a uma função perigosa, sem retribuição atrativa, de tempo integral,
diurna e noturna, que altera (e por vezes desagrega) sua vida familiar e mina sua saúde.
Sabe que está em guerra permanente contra o crime, o vício, a ausência da moral, enfim,
uma guerra insidiosa, brutal, na qual o adversário não respeita normas e nas quais muitas
vezes deve lutar sozinho sem o apoio de adequadas garantias legais.
Com a edição da Portaria DGP-20, de 11-10-2000, despontava o sonho de, efetivamente, tornar segura e eficaz a quotidiana atividade de polícia judiciária pondo a seu
serviço a ciência e a metodologia investigatória. O momento não poderia ser mais oportuno: às vésperas de se completar década e meia sem o edificante convívio de Coriolano
Nogueira Cobra, Delegado entre os Delegados, homem de inabalável caráter, sólida cultura eclética e notáveis conhecimentos da ciência policial, buscamos ofertar nossa contribuição para colmatar uma lacuna que ganhava corpo, eis que sua clássica obra, responsável
pela formação de várias gerações de policiais paulistas, vai agora clamando pela justaposição de conceitos atualizados relativos a temas dantes não imagináveis pelo autor.
O empreendimento foi árduo e, agora, do alto do monumento finalmente edificado,
lançando vistas sobre o longo caminho atrás percorrido, nos é possível dimensionar a
grandeza dos trabalhos realizados pela seleta comissão que, sediada em nossa casa de
ensino, recebendo contribuições de todos os quadrantes do Estado, compilando e analisando, criando e pesquisando, escreveu linhas que se confundem com as da gloriosa
história da própria Polícia Civil do Estado de São Paulo, eis que a leitura de cada parágrafo permite-nos identificar um caso vivenciado, um local inspecionado, um suspeito interrogado, um sucesso alcançado, uma frustração experimentada, uma saudade acalentada,
enfim, o rico mosaico de razão e emoção que compõe a vida de todos e de cada um de nós
policiais.
Sabemos todos que o crime, como manifestação plural da complexa personalidade
humana, atentando contra bens jurídicos absolutamente díspares, exige, para sua investigação, diversidade metodológica adequada à descoberta da violação apurada: desde os
clássicos delitos lesivos ao patrimônio, à pessoa, aos costumes, à liberdade individual,
até às modernas exteriorizações criminosas na área de entorpecentes, economia popular,
meio ambiente e, por fim, o recente recrudescimento do crime organizado e da delinqüência por meios informáticos.
Mereceram rica abordagem, com conceitos inovadores expressos por linguagem
didática e objetiva, os tradicionais recursos investigatórios, aos quais se fez a adjunção
de valioso estudo de temas mais técnicos sediados no campo da Medicina Legal, da
Criminalística e da Criminologia. A matéria de natureza eminentemente operacional
foi objeto de idêntica análise acurada, eis que o policial é cônscio de nunca prescindir do
recurso à força legal e, se necessário, com o emprego de apropriados equipamentos que
exigem perícia e habilidade para segura operação. A extensão e profundidade no trata11
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mento desses temas, tendo o rigor científico como marca, conferem ao presente trabalho
a feição singular de verdadeiro tratado de investigação policial e, por certo, será motivo
de perene orgulho à polícia judiciária bandeirante.
Registramos, ainda, nosso reconhecimento ao Ministério da Justiça que, por sua
Secretaria Nacional de Segurança Pública, propiciou estivessem presentes duas centenas
de policiais civis paulistas (muitos deles como instrutores) em inúmeros cursos de aperfeiçoamento realizados por todo o território nacional, ensejando a aquisição e transmissão de valioso conhecimento especializado (em grande parte reproduzido neste manual).
Ousamos afirmar que o pleno domínio de todos os conceitos e métodos reunidos
neste trabalho somente pudesse ser alcançado pelo policial que, ao cabo de uma vida
inteira de trabalho, já curvado pelo peso dos anos, não mais vislumbrasse tempo bastante,
em sua vida funcional, para implementar a aplicação prática desse saber. Procuramos,
enfim, sintetizar as práticas consagradas pelo secular exercício do mister policial e, como
dito, os ensinamentos teóricos mais avançados extraídos do recente empenho nacional no
aperfeiçoamento da atuação policial.
Todavia persiste a advertência inicial de Jean-Claude Monet, pois do verdadeiro
policial espera-se mais do que observância às normas jurídicas, emprego dos recursos
científicos e correto exercício da lógica, haja vista que tais instrumentos apenas servem
ao desenvolvimento de um sentido oculto que nos aproxima do divino: a intuição (que
alguns dizem “faro” ou “tino”) e que, por ser quinhão apenas dos vocacionados e talhados para o mister investigatório, não é haurível num saber enciclopédico.
A intuição é a faculdade que nos ensina a ver e, sem ela, o geômetra seria como o
escritor bom de gramática, mas vazio de idéias. Somente o cérebro investigativo experimentado é dotado desse precioso atributo: de nenhuma utilidade as ciências todas colocadas
a serviço de um policial que não sabe dissecar uma trama criminosa com os perspicazes
olhos da razão intuitiva.
Ademais, este livro contém mensagem que transcende sua letra e reflete seu real
objetivo, que é o de prenunciar, qual os primeiros raios de um alvorecer, horizonte institucional onde não mais pode ser tolerada a improvisação ou mero empirismo como padrões
de atuação e onde, na inarredável observância aos direitos fundamentais do cidadão,
repelem-se métodos arcaicos ou vedados de apuração.
Ninguém há de discordar que uma manhã, com seu esplendor, traduz deleite ao
mesmo tempo em que, também, prenuncia uma jornada de intenso trabalho adiante. De
fato, desenha-se, agora, a meta da busca crescente pela ideal qualidade de recursos humanos na Polícia Civil: arregimentar os capazes, recapacitar os defasados e expurgar os
incapazes é trilha retilínea que não admite torneios, retrocessos ou atalhos.
Por derradeiro, imperioso asseverar que o capítulo mais importante desta obra
remanesce não escrito, sendo doravante confiado ao traçado que lhe possa dar o policial
civil em seu diuturno labor: deve fazê-lo de corpo e alma, com a convicção de que não é
servo de ninguém aquele que, senhor de seus nobres ideais, possui a tranqüila firmeza
dos grandes rochedos que permanecem inabaláveis às investidas dos mares furiosos.
Marco Antonio Desgualdo
Delegado Geral de Polícia
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Exposição de Motivos

Senhor Delegado Geral:

A grande repercussão e aceitação do Manual de Polícia Judiciária deram margem
à elaboração, por Vossa Excelência, da Portaria DGP-20, de 11/10/2000, que instituiu
grupo de estudos destinado a elaborar o Manual Operacional do Policial Civil.
Assim, iniciaram-se na Academia de Polícia as atividades do Grupo de Trabalho,
sob a presidência do Dr. Carlos Alberto Marchi de Queiroz e integrado pelos professores,
Antônio Manino Júnior, Antônio Rossi dos Santos, Bertha Fernanda Paschoalick,
Dilermando Queiroz Filho, Haroldo Ferreira, Jarim Lopes Roseira, Maria Solange Ferreira
Xavier, Míriam Pereira Baptista, e pelos saudosos professores Drs. José Alves dos Reis
e José Lopes Zarzuela, que demandaram reuniões e inúmeras pesquisas, empregando
idêntica metodologia àquela utilizada com êxito para a elaboração do Manual de Polícia
Judiciária.
A tarefa não foi fácil, máxime em face da ausência de fontes com informações
atualizadas sobre a matéria, já que, desde a década de 60, vem escasseando no Brasil
a produção de obras sobre tática e investigação policial.
O presente trabalho é ambicioso, já que almeja afastar o empirismo da rotina
policial judiciária, abordando a correta execução das atividades operacionais acometidas à Polícia Civil, em especial aquelas afetas à investigação criminal, as intervenções
repressivas de alto risco e ao policiamento preventivo especializado.
Todavia, cremos que o principal escopo de Vossa Excelência foi alcançado, com a
consolidação de normas de atuação e rotinas básicas de trabalho, ensejando a elevação da
qualidade do serviço prestado ao cidadão, pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, com
risco mínimo aos executores e à população, que deve proteger.
Eis aqui a tão necessária compilação, obra eminentemente prática que complementa
o Manual de Policia Judiciária, reunindo normas de caráter técnico-policial. Resta agora
aos policiais civis fazer a sua parte, compulsando o texto com a necessária atenção e
aprimorando suas habilidades para uma atuação mais adequada, dentro dos limites esperados pela sociedade.
Oportuno consignar nossos sinceros agradecimentos à valiosa colaboração de
policiais civis de várias carreiras de todo o Estado que ofertaram subsídios doutrinários
para a elaboração desse trabalho.
13

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Por derradeiro, deixamos aqui registrado nosso preito e especial deferência às
memórias de José Alves dos Reis e José Lopes Zarzuela, inesquecíveis colegas, cujas
contribuições enriqueceram, indubitavelmente, o conteúdo do presente trabalho.
São Paulo, 18 de julho de 2002.
Carlos Alberto Marchi de Queiroz
Coordenador

14

Antônio Manino Júnior

Haroldo Ferreira

Antônio Rossi dos Santos

Jarim Lopes Roseira

Bertha Fernanda Paschoalick

Maria Solange Ferreira Xavier

Dilermando Queiroz Filho

Miriam Pereira Baptista

Sumário
DOUTRINA
Capítulo I
INVESTIGAÇÃO POLICIAL, NOÇÕES GERAIS E METODOLOGIA APLICÁVEL

1. Considerações preliminares ................................................................................
2. Lógica, lógica aplicada ou metodologia .............................................................
3. Dedução, indução e analogia ..............................................................................
3.1. Dedução .....................................................................................................
3.2. Indução ......................................................................................................
3.3. Analogia ....................................................................................................
4. Intuição, presunção e hipótese ............................................................................
4.1. Intuição ......................................................................................................
4.2. Presunção ...................................................................................................
4.3. Hipótese .....................................................................................................
5. Convicção e certeza ............................................................................................
6. Considerações finais .........................................................................................

43
43
45
45
45
45
46
46
46
46
46
47

Capítulo II
MEIOS BÁSICOS DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL

1. Considerações preliminares ................................................................................
2. Campana .............................................................................................................
2.1. Dinâmica da campana ...............................................................................
2.2. A campana na doutrina policial ................................................................
2.2.1. Campana a pé .................................................................................
2.2.2. Descoberta do acampanamento a pé ..............................................
2.2.3. Levantamento da campana a pé .....................................................
2.2.4. Modos de iludir a campana a pé ....................................................
2.2.5. Problemas da campana a pé ...........................................................
3. Penetração e infiltração ......................................................................................
4. Interceptação telefônica ......................................................................................
5. Indícios e provas aparentes em locais de crime ..................................................
6. Reconstituição ....................................................................................................
7. Considerações finais ...........................................................................................

49
49
50
51
51
53
53
54
55
57
58
59
61
61
15

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Capítulo III
ROTINAS INVESTIGATÓRIAS

1. Considerações preliminares ................................................................................
2. Investigação nos crimes contra a pessoa ............................................................
2.1. Generalidades ............................................................................................
2.2. Núcleo de Crimes Contra a Pessoa ............................................................
2.2.1. Dinâmica da investigação ..............................................................
2.2.1.1. Delegado de Polícia .........................................................
2.2.1.2. Escrivão de Polícia ..........................................................
2.2.1.3. Investigador de Polícia ....................................................
2.2.1.4. Médico Legista ................................................................
2.2.1.5. Perito Criminal ................................................................
2.2.1.6. Papiloscopista ..................................................................
2.2.1.7. Fotógrafo Técnico-Pericial ..............................................
3. Homicídio doloso ...............................................................................................
3.1. Considerações preliminares .......................................................................
3.2. Investigação clássica do homicídio ...........................................................
3.3. Informações sobre a vítima .......................................................................
3.4. Vetores do homicídio .................................................................................
3.5. Homicídios múltiplos ................................................................................
3.5.1. Homicídios seriados e perfilamento psicológico na investigação ...
4. Homicídio culposo ..............................................................................................
4.1. Morte no trânsito .......................................................................................
4.1.1. Investigação nos crimes de trânsito................................................
4.1.2. Rotina investigatória ......................................................................
4.2. Suicídio ......................................................................................................
4.2.1. Caracterização do suicídio .............................................................
4.2.2. Causas do suicídio ..........................................................................
4.2.3. Cautelas necessárias .......................................................................
4.3. Aborto ........................................................................................................
4.3.1. Aspecto médico-legal .....................................................................
4.3.2. Ação policial ..................................................................................
4.3.3. Das provas ......................................................................................
4.4. Lesões corporais ........................................................................................
4.4.1 Ação policial ..................................................................................
4.4.2. Lesões corporais culposas ..............................................................
5. Investigação nos crimes contra o patrimônio .....................................................
5.1. Generalidades ............................................................................................
5.2. Furto ..........................................................................................................
5.2.1. Vestígios, indícios e oitiva das partes .............................................
5.2.2. Modus operandi .............................................................................
5.2.3. Rotina de atuação ...........................................................................
5.2.4. Furto qualificado ............................................................................
16

64
64
64
65
65
65
56
56
67
67
68
68
68
69
69
70
70
71
71
73
73
73
74
74
74
74
75
75
75
76
76
76
77
77
77
77
78
78
78
79
79

MANUAL OPERACIONAL DO POLICIAL CIVIL

5.2.4.1. Furto com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa .................................................................
5.2.4.2. Furto com abuso de confiança ou mediante fraude,
escalada ou destreza ........................................................
5.2.4.3. Furto com emprego de chave falsa ..................................
5.2.4.4. Furto mediante concurso de duas ou mais pessoas .........
5.2.4.5. Furto de coisa comum .....................................................
5.3. Roubo ........................................................................................................
5.3.1. Roubo próprio ................................................................................
5.3.2. Roubo impróprio ............................................................................
5.3.3. Roubo qualificado ..........................................................................
5.3.3.1. O emprego de arma .........................................................
5.3.3.2. Roubo em residência, estabelecimento comercial e casa
de valores .........................................................................
5.3.4. Rotinas investigatórias ...................................................................
5.3.5. Roubo de cargas .............................................................................
5.4. Extorsão .....................................................................................................
5.4.1. Extorsão mediante seqüestro ..........................................................
5.4.1.1. Dinâmica da negociação ..................................................
5.4.1.2. Providências finais ..........................................................
5.4.2. Extorsão indireta ............................................................................
5.5. Alteração de limites ...................................................................................
5.6. Usurpação de águas ...................................................................................
5.7. Esbulho possessório ..................................................................................
5.8. Supressão ou alteração de marca em animais ............................................
5.9. Dano ..........................................................................................................
5.9.1. Dano qualificado ............................................................................
5.10. Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia .....................
5.11. Dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico e alteração
de local especialmente protegido ...............................................................
5.12. Apropriação indébita .................................................................................
5.12.1.Apropriação indébita previdenciária ..............................................
5.13. Apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza
5.14. Apropriação de tesouro .............................................................................
5.15. Apropriação de coisa achada .....................................................................
5.16. Estelionato .................................................................................................
5.17. Disposição de coisa alheia como própria ..................................................
5.18. Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria ................................
5.19. Defraudação de penhor ..............................................................................
5.20. Fraude na entrega da coisa ........................................................................
5.21. Fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro ...................
5.22. Fraude no pagamento por meio de cheque ................................................
5.23. Duplicata simulada ....................................................................................
5.24. Abuso de incapazes ...................................................................................

80
80
81
81
82
82
82
82
82
83
83
83
83
84
84
85
85
86
86
86
86
87
87
87
87
88
88
89
89
89
89
90
90
91
91
91
91
91
92
92
17

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

5.25. Induzimento à especulação ........................................................................
5.26. Fraude no comércio ...................................................................................
5.27. Outras fraudes ............................................................................................
5.28. Fraudes e abusos na fundação ou administração de sociedades por ações
5.29. Emissão irregular de conhecimento de depósito ou warrant ....................
5.30. Fraude à execução .....................................................................................
5.31. Receptação .................................................................................................
5.32. Receptação qualificada ..............................................................................
5.33. Receptação culposa ...................................................................................
5.34. Receptação imprópria ................................................................................
5.35. Imunidades absolutas .................................................................................
5.36. Imunidades relativas ..................................................................................
5.37. Exceções ....................................................................................................
6. Investigação nos crimes contra os costumes ......................................................
6.1. Considerações preliminares .......................................................................
6.2. Crimes contra a liberdade sexual ...............................................................
6.2.1. Estupro ...........................................................................................
6.2.2.Atentado violento ao pudor .......................................................................
6.2.3. Posse sexual mediante fraude.........................................................
6.2.4. Atentado ao pudor mediante fraude ...............................................
6.2.5. Assédio sexual ................................................................................
6.3. Sedução e corrupção de menores ..............................................................
6.3.1. Sedução ..........................................................................................
6.3.2. Corrupção de menores ....................................................................
6.4. Rapto ..........................................................................................................
6.4.1. Rapto violento ou mediante fraude ................................................
6.4.2. Rapto consensual ............................................................................
6.4.3. Concurso de rapto e outro crime ....................................................
6.5. Lenocínio e tráfico de mulheres ................................................................
6.5.1. Mediação para servir a lascívia de outrem .....................................
6.5.2. Favorecimento da prostituição .......................................................
6.5.3. Casa de prostituição .......................................................................
6.5.4. Rufianismo .....................................................................................
6.5.5. Tráfico de mulheres ........................................................................
6.6. Ultraje público ao pudor ............................................................................
6.6.1. Ato obsceno ....................................................................................
6.6.2. Escrito ou objeto obsceno ..............................................................
7. Considerações finais ...........................................................................................

93
93
94
94
94
95
95
95
96
96
96
96
97
97
97
97
97
98
98
98
99
99
99
100
100
100
100
101
101
101
101
102
102
102
103
103
103
103

Capítulo IV
ROTINAS INVESTIGATÓRIAS NA LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL

1. Considerações preliminares ................................................................................ 105
2. Economia Popular e Código de Defesa do Consumidor .................................... 106
18

MANUAL OPERACIONAL DO POLICIAL CIVIL

3. Infrações penais ambientais ................................................................................
3.1. Infrações penais contra a fauna .................................................................
3.2. Principais implicações da lei de crimes ambientais ...................................
3.3. Contravenções florestais ............................................................................
3.4. Pesca ..........................................................................................................
3.5. Crimes contra a flora .................................................................................
3.6. Poluição e outros crimes ambientais .........................................................
4. Crimes contra a Saúde Pública no Código Penal ...............................................
5. Procedimentos policiais ......................................................................................
6. Apreensão e acondicionamento de produtos ......................................................
6.1. Produtos deteriorados ................................................................................
6.2. Produtos perecíveis ....................................................................................
6.3. Produtos medicinais ...................................................................................
6.4. Contraprova ...............................................................................................
7. Assessoramentos possíveis .................................................................................
8. Locais de exame .................................................................................................
9. Sonegação fiscal .................................................................................................
9.1. Diligências policiais ..................................................................................
9.1.1. Talões de notas fiscais ....................................................................
9.1.2. Falsificação de autenticação bancária em guia de recolhimento de
ICMS .........................................................................................
9.1.3. Uso dos mesmos tickets ou fichas de caixa, para vendas em bares
ou lanchonetes ................................................................................
9.1.4. Caixa dois .......................................................................................
9.1.5. Compra de notas fiscais para abatimento na declaração do Imposto
de Renda .........................................................................................
9.1.6. Talões paralelos ..............................................................................
9.1.7. Subfaturamento ..............................................................................
9.1.8. Calçamento .....................................................................................
10. Tóxicos ...............................................................................................................
10.1. Procedimento policial ................................................................................
10.2. Apreensão ..................................................................................................
10.3. Indicações de consulta ...............................................................................
11. Considerações finais ...........................................................................................

106
107
107
107
107
108
108
108
111
111
111
111
112
112
112
113
113
114
114
114
115
115
115
115
115
115
116
116
117
117
118

Capítulo V
INFORMAÇÃO

1. Considerações preliminares ................................................................................
1.1. Informação e desinformação .....................................................................
1.2. Contra-informação .....................................................................................
1.3. Classificação de informações ....................................................................
1.4. Princípios de atividade de inteligência ......................................................
1.4.1. Utilidade .........................................................................................

119
119
120
120
121
121
19

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

20

1.4.2. Oportunidade ..................................................................................
1.4.3. Simplicidade e objetividade ...........................................................
1.5. Finalidade da atividade de informação ......................................................
Considerações sobre fontes ................................................................................
2.1. Fontes ........................................................................................................
2.2. Credibilidade .............................................................................................
2.3. Confiabilidade ...........................................................................................
Fundamentos e métodos da produção de conhecimento ....................................
3.1. Conhecimento ............................................................................................
3.2. Situação de produção .................................................................................
3.3. Metodologia para a produção do conhecimento .......................................
3.3.1. Planejamento ..................................................................................
3.3.2. Reunião ..........................................................................................
3.3.3. Análise e síntese .............................................................................
3.3.4. Interpretação ...................................................................................
3.3.5. Formalização e difusão ..................................................................
Relatório de investigação ....................................................................................
4.1. Relatório de missão ...................................................................................
Noções fundamentais de técnicas de operações .................................................
5.1. Operação de inteligência ...........................................................................
5.2. Dados negados ...........................................................................................
5.3. Dados operacionais ....................................................................................
5.4. Ambiente operacional ................................................................................
Método de obtenção de dados .............................................................................
6.1. Operações técnicas .....................................................................................
6.2. Operações com fontes humanas ................................................................
Técnicas de operação .........................................................................................
Segurança de documentos ..................................................................................
8.1. Controle no arquivo ...................................................................................
8.2. Obtenção de informações ..........................................................................
Técnicas de entrevista .........................................................................................
9.1. Operacionalização da entrevista ................................................................
9.2. Formalização das perguntas ......................................................................
9.2.1. Fatores humanos .............................................................................
9.2.1.1. Comunicação não verbal .................................................
9.2.1.2. Postura do entrevistador ..................................................
9.2.1.3. Teoria da motivação ........................................................
9.2.1.4. Preconceitos .....................................................................
9.2.1.5. Agressão verbal ...............................................................
9.2.1.6. Incontinência verbal ........................................................
9.2.1.7. Aspectos sociológicos da entrevista ................................
Interrogatório ......................................................................................................
10.1. Técnicas de interrogatório ..........................................................................

121
121
121
122
122
122
123
123
124
124
125
125
125
126
126
126
126
127
128
128
128
129
129
129
129
129
130
130
131
131
132
133
133
133
134
135
135
135
135
135
136
136
136

MANUAL OPERACIONAL DO POLICIAL CIVIL

10.2. Confissão ...................................................................................................
10.3. Eficiência do interrogatório .......................................................................
10.4. Classificação dos interrogatórios ...............................................................
10.5. Técnica de observar, memorizar e descrever – OMD ...............................
10.6. Análise e processamento ...........................................................................
10.7. Sigilo de informação e preservação de fonte .............................................
10.7.1.Contra-inteligência .........................................................................
11. Considerações finais ...........................................................................................

137
138
139
139
140
141
141
142

Capítulo VI
ISOLAMENTO E PRESERVAÇÃO DE LOCAIS DE CRIME

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Considerações preliminares ................................................................................
Isolamento e preservação....................................................................................
Técnicas operacionais .........................................................................................
Responsabilidade do primeiro policial civil .......................................................
Responsabilidade da autoridade policial ............................................................
Imprensa e local do crime ...................................................................................
Responsabilidade dos Peritos Criminais ............................................................
Alteração dos locais de crimes em geral ............................................................
Preservação das peças a serem submetidas a exame pericial .............................
Interpretação de pingos de sangue ......................................................................
Exame de corpo de delito ...................................................................................
Importância do comparecimento imediato ao local de crime .............................
Considerações finais ...........................................................................................

143
143
144
144
146
148
148
149
149
150
151
151
151

Capítulo VII
RECOGNIÇÃO VISUOGRÁFICA DE LOCAL DE CRIME

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Considerações preliminares ................................................................................
A origem do neologismo ....................................................................................
Conteúdo .............................................................................................................
Recognição visuográfica enquanto peça ilimitada .............................................
Origem da recognição visuográfica ....................................................................
Fatores objetivos .................................................................................................
Natureza procedimental ......................................................................................
O universo de pesquisa .......................................................................................
O local da recognição visuográfica ....................................................................
O croqui ..............................................................................................................
A fotografia .........................................................................................................
Observações sobre a arma utilizada ...................................................................
Observações sobre o cadáver..............................................................................
Observações sobre as testemunhas .....................................................................

153
154
154
154
155
155
155
156
156
157
157
157
158
158
21

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

15. A recognição visuográfica e as ciências auxiliares ............................................ 159
16. Considerações finais ........................................................................................... 159
Capítulo VIII
RETRATO FALADO

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Considerações preliminares ................................................................................
Ident-kit ...............................................................................................................
Photo-fit ..............................................................................................................
Comphoto-fit .......................................................................................................
Conhecimentos preliminares ..............................................................................
5.1. Processo de trabalho ..................................................................................
5.2. Metodologia básica ....................................................................................
5.3. Possibilidades de uso .................................................................................
5.4. Momento e modo de produção do retrato falado ......................................
5.5. Diálogo com o informante .........................................................................
5.6. Ambiente de trabalho ................................................................................
5.7. Profissional do retrato falado ....................................................................
5.8. Retrato falado como meio de prova ...........................................................
Fatores que dificultam a formação da imagem na mente ...................................
Metodologia ........................................................................................................
Vantagens da metodologia do kit de identificação .............................................
8.1. Ativação da memória .................................................................................
8.2. Organização da memória ...........................................................................
8.3. Facilitação da lembrança de detalhes ........................................................
8.4. Direcionamento e orientação dos trabalhos ...............................................
Considerações finais ...........................................................................................

161
161
162
162
163
163
163
163
164
165
166
167
168
168
168
169
169
169
169
169
170

Capítulo IX
BUSCA DOMICILIAR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Considerações preliminares ................................................................................
Natureza jurídica .................................................................................................
Sujeito ativo da busca .........................................................................................
Sujeito passivo da busca .....................................................................................
Busca e apreensão ...............................................................................................
Finalidade ...........................................................................................................
Modalidades de busca .........................................................................................
Busca domiciliar .................................................................................................
8.1. Implicação legal .........................................................................................
8.2. Dinâmica da busca domiciliar ...................................................................
8.3. Táticas de invasão ......................................................................................
8.4. Vigilância do local e do transporte ............................................................
8.5. Comunicação .............................................................................................
9. Considerações finais ...........................................................................................
22

171
171
172
172
172
172
172
173
173
177
178
181
184
184

MANUAL OPERACIONAL DO POLICIAL CIVIL

Capítulo X
BUSCA PESSOAL

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

Considerações preliminares ................................................................................
Implicação legal ..................................................................................................
Fundada suspeita ................................................................................................
Busca pessoal feita em mulher ...........................................................................
Meios admissíveis à realização da busca pessoal ...............................................
Aproximação, imobilização, revista, uso de algemas e condução .....................
6.1. Aproximação .............................................................................................
6.1.1. Metodologia ...................................................................................
6.1.2. Combates urbanos ..........................................................................
6.1.3. Táticas de progressão .....................................................................
6.1.4. Cobertura ........................................................................................
6.1.5. Posições de tiro ..............................................................................
6.2. Imobilização ..............................................................................................
6.3. Revista .......................................................................................................
6.4. Uso de algemas ..........................................................................................
6.5. Condução ...................................................................................................
Embarque e desembarque de escoltado ..............................................................
7.1. Embarque ...................................................................................................
7.2. Desembarque .............................................................................................
Deslocamento a pé ..............................................................................................
Intervenção em estabelecimentos comerciaIs ou outros locais públicos ...........
Considerações finais ...........................................................................................

185
186
187
187
187
187
187
187
188
188
189
191
192
193
194
195
197
197
198
198
199
199

Capítulo XI
BUSCA EM VEÍCULO

1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.

Considerações preliminares ................................................................................
Implicação legal ..................................................................................................
Aproximação ......................................................................................................
Posicionamento ...................................................................................................
Perseguição .........................................................................................................
Abalroamento .....................................................................................................
Considerações finais ...........................................................................................

201
201
201
202
203
204
204

Capítulo XII
POLICIAMENTO PREVENTIVO ESPECIALIZADO

1. Considerações preliminares ................................................................................
2. Polícia Civil e organismos concorrentes ............................................................
2.1. Conceito de Polícia ....................................................................................
2.2. Polícia judiciária ........................................................................................
2.3. Polícia administrativa ................................................................................

205
206
206
206
207
23

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

3. Informações criminais, registros e elementos fundamentais do processamento
3.1. Boletim de ocorrência ................................................................................
3.2. Modalidades de boletins de ocorrência .....................................................
3.3. Cautelas no registro ...................................................................................
3.4. Difusão e processamento ...........................................................................
4. Suporte informativo, planejamento e execução de operações ............................
5. Técnicas de operações ........................................................................................
5.1. Operações de bloqueio ..............................................................................
5.2. Abordagem de pessoas ..............................................................................
5.2.1. Cautelas na abordagem ..................................................................
5.2.2. Técnicas de abordagem ..................................................................
5.3. Revista pessoal ..........................................................................................
5.3.1. Técnicas de revista .........................................................................
5.3.1.1. Posição contra a parede ...................................................
5.3.1.2. Posição com as mãos na cabeça ......................................
5.3.1.3. Posição de joelhos ...........................................................
5.3.1.4. Posição em decúbito ventral ............................................
5.4. Busca em mulheres ....................................................................................
5.5. Coleta prévia de informações ....................................................................
6. Abordagem de veículos ......................................................................................
6.1. Abordagem de veículos em movimento ....................................................
6.2. Abordagem de veículos parados ................................................................
6.3. Abordagem de veículo com emprego de mais de uma viatura ..................
7. Modalidades de operações de policiamento preventivo especializado ..............
7.1. Policiamento a pé .......................................................................................
7.2. Policiamento motorizado ...........................................................................
7.3. Planejamento .............................................................................................
7.4. Regras básicas de policiamento preventivo motorizado com viaturas
oficiais .......................................................................................................
8. Emprego de armas, algemas, munições e outros dispositivos de contenção ......
8.1. Tipos de armamento ..................................................................................
8.2. Cuidados especiais com armas ..................................................................
8.3. Uso de algemas e remoção de presos ........................................................
8.4. Imobilização de pessoas incontroláveis ....................................................
8.5. Contenção de pessoas alcoolizadas ou sob efeito de substâncias análogas
8.6. Uso de gases e munições persuasivas de efeito moral ..............................
9. Considerações finais ...........................................................................................

207
207
208
208
208
208
209
209
210
210
211
211
212
212
213
213
214
214
214
214
214
216
216
216
216
216
217
217
218
218
219
219
221
221
221
222

Capítulo XIII
CERCO

1. Considerações preliminares ................................................................................ 223
1.1. Espécies de cerco ......................................................................................... 223
24

MANUAL OPERACIONAL DO POLICIAL CIVIL

2. Objetivo ..............................................................................................................
3. Modalidades de cerco .........................................................................................
3.1. Cerco programado .....................................................................................
3.2. Cerco ocasional .........................................................................................
3.2.1. Local aberto ....................................................................................
3.2.2. Local fechado .................................................................................
4. Levantamento de dados, aproximação e meios de ação .....................................
4.1. Levantamento de dados .............................................................................
4.2. Aproximação .............................................................................................
4.3. Meios de ação ............................................................................................
5. Considerações finais ...........................................................................................

224
224
224
224
224
225
225
225
225
226
226

Capítulo XIV
ESCOLTA

1. Considerações preliminares ................................................................................
2. Modalidades ........................................................................................................
2.1. Escolta vip ..................................................................................................
2.2. Escolta de adolescentes .............................................................................
2.3. Escolta de objetos ......................................................................................
2.4. Escolta de presos .......................................................................................
3. Normas de segurança ..........................................................................................
3.1. Cautelas preliminares ................................................................................
3.2. Tipos de escolta .........................................................................................
3.3. Planejamento .............................................................................................
3.4. Uso de algemas ..........................................................................................
3.5. Dinâmica da escolta ...................................................................................
3.5.1. Utilização de sanitários ..................................................................
3.5.2. Medidas complementares ...............................................................
4. Proteção a dignitários .........................................................................................
5. Considerações finais ...........................................................................................

227
227
227
227
228
228
228
228
229
229
229
230
230
230
231
231

Capítulo XV
GERENCIAMENTO DE CRISES

1. Considerações preliminares ................................................................................
1.1. Definição ...................................................................................................
2. Alternativas táticas e seus princípios ..................................................................
2.1. O processo de negociação .........................................................................
2.2. Emprego de agentes não letais ..................................................................
2.3. O sniper .....................................................................................................
2.4. Assalto (assault) ........................................................................................
3. Espécies básicas e suas diferenças .....................................................................

233
233
234
234
235
236
236
236
25

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

3.1. Crise nas prisões ........................................................................................
3.2. Crise e extorsão mediante seqüestro ..........................................................
3.3. A tomada eventual de reféns .....................................................................
3.4. O papel da vítima no estado crítico ...........................................................
4. Considerações finais ...........................................................................................

237
238
239
239
240

Capítulo XVI
LAVAGEM DE DINHEIRO

1. Considerações preliminares ................................................................................
2. Conceito ..............................................................................................................
3. Etapas do processo .............................................................................................
3.1. Colocação ..................................................................................................
3.2. Ocultação ...................................................................................................
3.3. Integração ..................................................................................................
4. Métodos utilizados ..............................................................................................
4.1. Setor bancário ............................................................................................
4.2. Bolsa de valores .........................................................................................
4.3. Companhias seguradoras ...........................................................................
4.4. Mercado imobiliário ..................................................................................
4.5. Jogos e sorteios ..........................................................................................
4.6. Auto-empréstimo .......................................................................................
4.7. Superfaturamento ......................................................................................
4.8. Subfaturamento ..........................................................................................
4.9. Laranjas e fantasmas .................................................................................
4.10. Agências de turismo e /ou factoring ..........................................................
4.11. Uso de advogados, contadores e tabeliães ................................................
4.12. Outros métodos ..........................................................................................
5. Operações suspeitas ............................................................................................
6. Métodos adotados para prevenção e combate de lavagem de dinheiro ..............
6.1. Setor imobiliário ........................................................................................
6.2. Empresas de factoring ...............................................................................
6.3. Empresas que exploram atividades de sorteios .........................................
6.4. Comércio de jóias, pedras e metais preciosos ...........................................
6.5. Atividades que exploram o jogo e/ou assemelhados .................................
6.6. Atividades desenvolvidas pelas administradoras de cartão de
credenciamento ou de cartões de créditos .................................................
6.7. Bolsas de mercadorias e corretoras ...........................................................
6.8. Comércio de objetos de artes e antiguidades .............................................
6.9. Instituições financeiras e bancos ...............................................................
7. Elementos de investigação na lavagem de dinheiro ...........................................
7.1. Quebra de sigilo bancário ..........................................................................
7.2. Busca da verdade e apreensão de documentos ..........................................
7.3. Indisponibilidade de bens móveis e imóveis .............................................
26

241
242
242
243
243
244
244
244
245
245
246
246
246
246
247
247
247
248
248
248
250
250
250
250
250
250
251
251
251
251
251
251
252
252

MANUAL OPERACIONAL DO POLICIAL CIVIL

8. Paraísos fiscais ....................................................................................................
8.1. Empresas off-shore ....................................................................................
9. Lavagem de dinheiro no mundo .........................................................................
9.1. COAF – Lei nº 9.361/98 ...........................................................................
9.2. Crime antecedente .....................................................................................
10. Inversão do ônus da prova ..................................................................................
11. Considerações finais .........................................................................................

252
253
253
253
253
254
254

Capítulo XVII
CRIME ORGANIZADO

1. Considerações preliminares ................................................................................
2. Conceito ..............................................................................................................
3. Características e estrutura organizacional do crime organizado ........................
3.1. Caráter transnacional .................................................................................
3.2. Planejamento empresarial ..........................................................................
3.3. Hierarquia férrea ........................................................................................
3.4. Poder econômico-financeiro ......................................................................
3.5. Poder de representação ..............................................................................
3.6. Poder de mobilidade ..................................................................................
3.7. Fachada legal .............................................................................................
3.8. Demanda de mercado ................................................................................
3.9. Uso de modernos meios tecnológicos .......................................................
3.10. Corrupção ..................................................................................................
3.11. Alto poder de intimidação .........................................................................
4. Conexão com o Poder Público ...........................................................................
4.1. Estratégia de infiltração .............................................................................
4.2. Formas indiretas de conexão .....................................................................
4.3. Formas diretas de conexão ........................................................................
5. Crime organizado no Brasil ................................................................................
6. Crime organizado no mundo ..............................................................................
7. Elementos de investigação do crime organizado ................................................
7.1. Diligência ...................................................................................................
7.2. Entrevista ...................................................................................................
7.3. Pesquisa .....................................................................................................
7.4. Vigilância ...................................................................................................
7.5. Infiltração ...................................................................................................
7.6. Análise documental ...................................................................................
7.7. Análise criminal .........................................................................................
7.8. Análise financeira ......................................................................................
8. Mecanismos de combate nacional ao crime organizado ....................................
8.1. Cooperação policial e judiciária internacional ..........................................
8.2. Delação e infiltração ..................................................................................
8.2.1. Proteção a vítimas e a testemunhas e a Lei nº 9.807/99 ................

255
256
257
257
258
258
258
258
259
259
259
259
260
260
261
261
261
262
262
263
265
265
265
265
266
266
266
267
267
267
268
268
269
27

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

8.3. Identificação criminal ................................................................................
8.4. Perda de bens e medidas assecuratórias ....................................................
8.5. Interceptação de comunicações telefônicas e de dados .............................
8.6. Especialização de conhecimento técnico ...................................................
9. Considerações finais ...........................................................................................

269
270
270
270
271

Capítulo XVIII
TELECOMUNICAÇÕES

1.
2.
3.
4.

Considerações preliminares ................................................................................
Códigos ...............................................................................................................
Equipamentos .....................................................................................................
A Intranet da Polícia Civil ..................................................................................
4.1. Conceito de Intranet ..................................................................................
4.2. Objetivo da Intranet ...................................................................................
4.3. Serviços da Intranet ...................................................................................
4.3.1. Acesso à Prodesp ............................................................................
4.3.2. Álbum fotográfico ..........................................................................
4.3.3. Resolução 160 ................................................................................
4.3.4. Infocrim ..........................................................................................
4.3.5. Comunicações diversas ..................................................................
4.3.6. Legislação .......................................................................................
4.3.7. Formulários para mensagem ..........................................................
4.3.8. Correio eletrônico ...........................................................................
4.3.9. Sistema Integrado de Administração Policial ................................
4.4. Infoseg .......................................................................................................
4.4.1. Intragov ..........................................................................................
5. Códigos de Pesquisa da Prodesp ........................................................................
5.1. Pesquisa sobre veículos .............................................................................
5.2. Pesquisa sobre Carteira de Habilitação (Detran/SP) .................................
5.3. Pesquisa sobre veículos e proprietários (Detran/SP) .................................
5.4. Pesquisa sobre identificação criminal .......................................................
5.5. Pesquisa sobre identificação civil ..............................................................
5.6. Glossário ....................................................................................................
6. Considerações finais ...........................................................................................

273
273
274
274
274
275
275
275
276
276
276
276
276
276
277
277
277
277
278
278
278
279
279
279
279
281

Capítulo XIX
DIREÇÃO DEFENSIVA OU DIREÇÃO PREVENTIVA

1. Considerações preliminares ................................................................................
1.1. Cuidados importantes na hora de dirigir ...................................................
2. Aquaplanagem ....................................................................................................
2.1. Sugestão prática .........................................................................................
3. Pedestres .............................................................................................................
28

283
284
284
285
285

MANUAL OPERACIONAL DO POLICIAL CIVIL

3.1. Sugestão prática .........................................................................................
4. Faixa de pedestre ................................................................................................
4.1. Sugestão prática .........................................................................................
5. Animais ...............................................................................................................
5.1. Sugestão prática .........................................................................................
6. Bicicletas .............................................................................................................
6.1. Sugestão prática .........................................................................................
7. Motocicletas ........................................................................................................
7.1. Sugestão prática .........................................................................................
8. Direção e segurança ............................................................................................
9. A arte de ficar vivo .............................................................................................
9.1. Condições adversas de luz .........................................................................
9.2. Condições adversas do tempo ...................................................................
9.3. Condições adversas da via .........................................................................
9.4. Condições adversas do trânsito .................................................................
9.5. Condições adversas do veículo ..................................................................
9.6. Condições adversas do motorista ..............................................................
10. Condições físicas ................................................................................................
11. Abuso na ingestão de bebidas alcoólicas ...........................................................
12. Maneira de dirigir ...............................................................................................
13. Elementos da direção defensiva .........................................................................
13.1. Conhecimento ............................................................................................
13.2. Atenção ......................................................................................................
13.3. Previsão .....................................................................................................
13.4. Decisão ......................................................................................................
13.5. Habilidade ..................................................................................................
13.6. Segurança ..................................................................................................
14. Considerações finais ...........................................................................................

285
285
285
285
286
286
286
286
286
287
287
288
288
288
289
289
289
289
290
291
291
291
291
291
292
292
292
292

Capítulo XX
ARMAMENTO E TIRO

1. Considerações preliminares ................................................................................
1.1. Revólver, características fundamentais, estrutura e funcionamento .........
1.2. Manejo .......................................................................................................
1.3. Pistola semi-automática, características fundamentais, estrutura e funcionamento .....................................................................................................
1.4. Espingarda calibre 12, sistema pump action .............................................
2. Regras básicas de segurança no uso de armas de fogo .......................................
3. Visada .................................................................................................................
4. Controle e acionamento do gatilho .....................................................................
4.1. Posição do dedo no gatilho ........................................................................
4.2. Controle da respiração ...............................................................................
5. Considerações finais ...........................................................................................

293
293
294
296
298
299
300
301
301
302
303
29

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Capítulo XXI
NOÇÕES DE MEDICINA FORENSE

1. Considerações preliminares ................................................................................
2. Medicina Forense: noções introdutórias .............................................................
2.1. Evolução conceitual da Medicina Legal ...................................................
2.2. Campos da Medicina Legal .......................................................................
2.3. Importância da Medicina Legal .................................................................
2.4. Breve notícia histórica da Medicina Legal ................................................
2.5. Evolução conceitual da Criminalística ......................................................
2.6. Campos da Criminalística ..........................................................................
2.7. Glossário ....................................................................................................
3. Traumatologia Forense .......................................................................................
3.1. Conceito de LC ..........................................................................................
3.2. Critérios classificatórios das LC ................................................................
3.3. LCSM ........................................................................................................
3.4. LC intra-vitam e post-mortem ...................................................................
3.5. Síndrome de Caffey-Kempe ......................................................................
3.6. Aborto criminoso .......................................................................................
3.7. Infanticídio ................................................................................................
3.8. Instrumentos de crime ...............................................................................
3.9. Ruptura de órgãos internos ........................................................................
3.10. Glossário ....................................................................................................
4. Tanatologia Médico-Forense ..............................................................................
4.1. Evolução conceitual da morte ...................................................................
4.2. Sinais tanatognósticos ...............................................................................
4.3. Cronotanatognose ......................................................................................
4.4. Direitos sobre o cadáver ............................................................................
4.5. Destinos do cadáver ...................................................................................
4.6. Modalidades de mortes ..............................................................................
4.7. Mortes provocadas pelo calor, frio e eletricidade .....................................
4.8. Glossário ....................................................................................................
5. Toxicologia Médico-Forense ..............................................................................
5.1. Conceito de toxicologia médico-forense ...................................................
5.2. Conceito clássico de tóxicos ou venenos de Fabre ...................................
5.3. Conceito de tóxicos de Antonio Ferreira Almeida Junior e João Batista
de Oliveira e Costa Júnior .........................................................................
5.4. Conceito de tóxicos, de José Lopes Zarzuela ............................................
5.5. Classificação dos tóxicos de Camile Leopold Simonin ............................
5.6. Vias de acesso e de excreção dos tóxicos do organismo humano .............
5.7. Diagnóstico médico-forense das intoxicações ..........................................
5.8. Alcoolismo ou etilismo ..............................................................................
5.9. Noções sobre farmacodependências ..........................................................
5.10. Glossário ....................................................................................................
30

306
306
306
306
307
307
307
308
308
309
309
310
310
310
311
311
312
313
317
318
319
319
320
320
321
322
322
323
326
327
327
327
327
327
328
328
328
329
330
331

MANUAL OPERACIONAL DO POLICIAL CIVIL

6. Antropologia Médico-Legal ou Antropologia Forense ......................................
6.1. Conceito de Antropologia Forense ............................................................
6.2. Conceito MF de identidade .......................................................................
6.3. Fundamentos biológicos da identidade humana ........................................
6.4. Conceito MF da identificação ...................................................................
6.5. Fases ou etapas da identificação humana ..................................................
6.6. Processos de identificação .........................................................................
6.7. Diferenças entre identificação e reconhecimento ......................................
6.8. Requisitos técnicos do processo identificatório ........................................
6.9. Papiloscopia ...............................................................................................
6.10. Conceito de dactiloscopia ..........................................................................
6.11. Fundamentos da dactiloscopia ...................................................................
6.12. Sistema identificatório adotado no Brasil ..................................................
6.13. Dactilograma .............................................................................................
6.14. Elementos constitutivos do dactilograma ..................................................
6.15. Características do sistema dactiloscópico de Vucetich .............................
6.16. Tipos ou figuras fundamentais do sistema dactiloscópico ........................
6.17. Pontos característicos ou dermatóglifos ....................................................
6.18. Identificação pelo sistema dactiloscópico de Vucetich .............................
6.19. Glossário ....................................................................................................
7. Asfixiologia Forense ou Asfixiologia Médico-Forense .....................................
7.1. Conceito de asfixias de Nerio Rojas ..........................................................
7.2. Etimologia da palavra asfixia ....................................................................
7.3. Modalidades de asfixias ............................................................................
7.4. Sinais gerais de asfixias .............................................................................
7.5. Glossário ....................................................................................................
8. Psicopatologia Forense .......................................................................................
8.1. Conceito e caracteres da personalidade .....................................................
8.2. Evolução da personalidade ........................................................................
8.3. Perturbações mentais .................................................................................
8.4. Retardo mental, debilidade mental ou oligofrenia ....................................
8.5. Transtornos neuróticos ..............................................................................
8.6. Transtornos da personalidade ou psicopatias ............................................
8.7. Delinqüência anti-social ............................................................................
8.8. Delinqüência dissocial, essencial, primária ou verdadeira ........................
8.9. Demências ou deterioração mental ............................................................
8.10. Psicoses ou transtornos mentais ................................................................
8.11. Modificadores da capacidade penal e civil ................................................
8.12. Incidente de insanidade mental .................................................................
8.13. Glossário ....................................................................................................
9. Hematologia Forense ..........................................................................................
9.1. Conceito histológico de sangue .................................................................
9.2. Composição bioquímica do sangue ...........................................................

332
332
332
332
332
332
332
333
333
333
333
333
334
334
334
334
335
335
335
335
336
336
336
336
339
340
341
341
341
341
342
342
342
342
342
343
343
343
343
343
344
344
344
31

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

10.

11.

12.
13.

9.3. Perícias hematológicas de interesse criminalístico e médico-legal ...........
9.4. Ensaios tipológicos ....................................................................................
9.5. Ensaios regionais de sangue humano ........................................................
9.6. Glossário ....................................................................................................
Semenologia Forense ..........................................................................................
10.1. Conceito biológico de sêmen total ou de esperma total ............................
10.2. Composição bioquímica do sêmen total ....................................................
10.3. Perícias semenológicas de interesse criminalístico e médico-legal ..........
10.4. Glossário ....................................................................................................
Sexologia Forense ..............................................................................................
11.1. Conceito de sexo normal ...........................................................................
11.2. Características do sexo normal ..................................................................
11.3. Conceito de sexo anômalo .........................................................................
11.4. Anomalias sexuais – estados intersexuais .................................................
11.5. Elementos periciais para o diagnóstico MF do sexo biológico .................
11.6. Glossário ....................................................................................................
Siglas contidas no texto ......................................................................................
Considerações finais ...........................................................................................

345
345
345
346
346
346
347
347
347
348
348
348
348
348
349
349
350
351

Capítulo XXII
NOÇÕES DE CRIMINALÍSTICA

1. Considerações preliminares ................................................................................
2. Peritos .................................................................................................................
2.1. Modalidades de peritos ..............................................................................
2.2. Atribuições legais dos peritos oficiais .......................................................
2.3. Atribuições legais dos peritos louvados ....................................................
2.4. Atribuições legais dos assistentes técnicos ................................................
2.5. Investidura dos peritos ...............................................................................
2.6. Número de peritos que intervêm no Inquérito Policial, no Inquérito Policial Militar e no Processo Penal ................................................................
2.7. Proibição legal de investidura como perito ...............................................
2.8. Características processuais dos peritos ......................................................
2.9. Glossário ....................................................................................................
3. Perícias ................................................................................................................
3.1. Compulsoriedade da perícia no processo ..................................................
3.2. Classificação das perícias ..........................................................................
3.3. Modalidades de perícias criminalísticas previstas no CPP .......................
3.4. Relação de perícias realizadas pelo IC de São Paulo ................................
3.5. Modalidades de perícias médico-legais previtos no CPP ..........................
3.6. Relação de perícias realizadas pelo IML de São Paulo .............................
3.7. Glossário ....................................................................................................
4. Locais de crime ...................................................................................................
32

353
354
354
354
354
354
355
355
355
355
355
357
357
357
359
361
363
367
368
369

MANUAL OPERACIONAL DO POLICIAL CIVIL

5.

6.

7.

8.

9.

4.1. Conceito técnico lato sensu de local sob o ponto de vista criminalístico
4.2. Local do fato sob o ponto de vista criminalístico ......................................
4.3. Local da infração penal sob o ponto de vista criminalístico .....................
4.4. Local do crime comum sob o ponto de vista criminalístico ......................
4.5. Local do crime especial sob o ponto de vista criminalístico .....................
4.6. Local da contravenção penal sob o ponto de vista criminalístico .............
4.7. Local do indiferente penal sob o ponto de vista criminalístico .................
4.8. Classificação criminalística do LF ............................................................
4.9. Levantamento ou registro do local do fato ................................................
4.10. Finalidades do levantamento do LF ..........................................................
4.11. Técnicas criminalísticas de levantamento do LF .......................................
4.12. Glossário ....................................................................................................
Laudo pericial .....................................................................................................
5.1. Etimologia da palavra laudo ......................................................................
5.2. Conceito lato sensu de laudo pericial ........................................................
5.3. O laudo pericial na Criminalística .............................................................
5.4. O laudo pericial na Medicina Legal ..........................................................
5.5. Importância do laudo pericial ....................................................................
5.6. Estrutura do laudo pericial .........................................................................
5.7. Glossário ....................................................................................................
Balística Forense .................................................................................................
6.1. Conceito de armas de fogo ........................................................................
6.2. Elementos constitutivos, essenciais ou definitórios, das armas de fogo ...
6.3. Elementos técnicos identificatórios das armas de fogo .............................
6.4. Critérios classificatórios das armas de fogo ..............................................
6.5. Dinâmica do tiro ........................................................................................
6.6. Cartucho íntegro de munição .....................................................................
6.7. Noções de residuografia forense ...............................................................
6.8. Balins ou balotes ........................................................................................
6.9. Glossário ....................................................................................................
Locais de acidentes de trânsito ...........................................................................
7.1. Perícias das infrações penais que produzem vestígios ..............................
7.2. Os peritos nas ocorrências de acidentes de tráfego ...................................
7.3. Conceito técnico de acidente de tráfego ....................................................
7.4. Tráfego e trânsito .......................................................................................
7.5. Modalidades de acidentes de tráfego .........................................................
7.6. Levantamento pericial do local de acidente de tráfego .............................
7.7. Glossário ....................................................................................................
Documentoscopia ...............................................................................................
8.1. Divisão .......................................................................................................
8.2. Grafotécnica ..............................................................................................
8.3. Fraudes documentais .................................................................................
8.4. Glossário ....................................................................................................
Vestígios sob o ponto de vista criminalístico .....................................................

369
369
369
369
370
370
370
370
372
372
373
373
374
374
374
375
375
375
375
377
378
378
378
379
379
379
379
380
381
382
383
383
383
384
384
384
385
385
386
386
386
388
389
390
33

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.

Conceito lato sensu ....................................................................................
Vestígios no âmbito da Criminalística .......................................................
Técnicas particulares para o registro de alguns vestígios ..........................
Apreciação e interpretação de vestígios ....................................................
Previsão legal dos vestígios .......................................................................
Vestígios e indícios sob o ponto de vista criminalístico ............................
Medidas adotáveis para a preservação dos vestígios ................................
Eventuais alterações a que estão sujeitos os vestígios ..............................
Princípios recomendáveis na coleta, preservação e remessa de peças de
exame para o laboratório ...........................................................................
9.10. Classificação criminalística dos vestígios .................................................
9.11. Importância criminalística dos vestígios ...................................................
9.12. Glossário ....................................................................................................
10. Considerações finais ...........................................................................................

390
390
390
391
391
391
391
392
392
395
396
396
397

Capítulo XXIII
REQUISIÇÕES DE EXAMES PERICIAIS

1. Considerações preliminares ................................................................................
2. Perícias em geral .................................................................................................
3. Momento da determinação da perícia .................................................................
4. Procedimentos para requisição de exames periciais ...........................................
5. Realização das perícias .......................................................................................
6. Modalidades de perícias .....................................................................................
7. Confecção de requisições de exames periciais ...................................................
8. Prazo de cobrança de requisições periciais ........................................................
9. Cuidados especiais em determinadas requisições ..............................................
10. Destinatários das requisições periciais ................................................................
11. Fundamento legal ................................................................................................
12. Considerações finais ............................................................................................
13. Quesitos ...............................................................................................................

399
400
400
400
401
401
402
402
402
403
403
404
404

Capítulo XXIV
CONTOS E GOLPES

1. Considerações preliminares ................................................................................
2. Contos .................................................................................................................
2.1. Conto da cascata ........................................................................................
2.2. Conto do bilhete premiado ........................................................................
2.3. Conto da guitarra .......................................................................................
2.4. Conto do três-por-um ................................................................................
2.5. Conto do tintureiro ....................................................................................
2.6. Conto da desgraça ......................................................................................
2.7. Conto do sorteio ........................................................................................
34

461
461
462
462
462
463
463
463
464

MANUAL OPERACIONAL DO POLICIAL CIVIL

2.8. Conto do violino ........................................................................................
2.9. Conto da aposentadoria .............................................................................
2.10. Conto do advogado ....................................................................................
2.11. Conto dos títulos ........................................................................................
3. Golpes .................................................................................................................
3.1. Golpe do cartão eletrônico .........................................................................
3.2. Golpe do seguro obrigatório ......................................................................
3.3. Golpe do cartão clonado ............................................................................
3.4. Golpe do celular clonado ...........................................................................
3.5. Golpe do telefone sem conta .....................................................................
3.6. Golpe das cotas e ações .............................................................................
3.7. Golpe do reajuste atrasado ........................................................................
3.8. Golpe do extravio de cartão de crédito ......................................................
3.9. Golpe do trabalho feito em casa ................................................................
3.10. Golpe do emprego .....................................................................................
3.11. Golpe da proteção policial .........................................................................
3.12. Golpe da firma fantasma ou arara ............................................................
3.13. Golpe do cartão engolido ..........................................................................
3.14. Golpe do falso mecânico ...........................................................................
3.15. Golpe do socorro via celular .....................................................................
3.16. Golpe do cidadão acima de qualquer suspeita ...........................................
3.17. Golpe do corretor de imóvel ......................................................................
3.18. Golpe da avaliadora de jóias .....................................................................
3.19. Golpe do entregador de pizza ....................................................................
3.20. Golpe do aparelho importado a preço convidativo ...................................
3.21. Golpe do passageiro conterrâneo ..............................................................
3.22. Golpe da visita do general paraguaio ........................................................
3.23. Golpe da sujeira .........................................................................................
3.24. Golpe do falso fiscal da Receita Federal ...................................................
3.25. Golpe da corrente de ouro falsa .................................................................
3.26. Conto da viagem ........................................................................................
3.27. Conto dos pastéis .......................................................................................
3.28. Contos-do-vigário on-line .........................................................................
3.28.1.Leilões na Internet ..........................................................................
3.28.2.Serviços de acesso à Internet .........................................................
3.28.3.Fraudes com cartões de crédito ......................................................
3.28.4.Ligações internacionais por modem...............................................
3.29. Negócios em pirâmides .............................................................................
3.30. Viagens e turismo ......................................................................................
4. Considerações finais .........................................................................................

464
465
465
466
466
467
467
467
467
468
468
468
468
468
469
469
469
469
469
470
470
470
470
470
470
471
471
471
471
472
472
472
472
472
472
473
473
473
473
473

Capítulo XXV
GLOSSÁRIO DE GÍRIAS ..................................................................................................

475
35

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

LEGISLAÇÃO
Lei Complementar nº 756, de 27 de junho de 1994 ............................................. 509
Organiza a Superintendência da Polícia Técnico-Científica, e dá outras providências correlatas.

Lei nº 10.291, de 7 de abril de 1999 ...................................................................... 511
Obriga os servidores das Delegacias de Polícia a informarem às vítimas de estupro
sobre o direito de aborto legal.

Lei nº 11.060, de 26 de fevereiro de 2002 ............................................................. 512
Dispõe sobre o uso pela Polícia Civil e Polícia Militar do Estado de armas de fogo
apreendidas.

Decreto nº 19.903, de 30 de outubro de 1950 ....................................................... 513
Dispõe sobre o uso de algemas.

Decreto nº 42.847, de 9 de fevereiro de 1998 ....................................................... 515
Dispõe sobre a estrutura organizacional da Superintendência da Polícia TécnicoCientífica e dá providências correlatas.

Decreto nº 44.214, de 30 de agosto de 1999 .......................................................... 532
Institui o Programa de Proteção a Testemunhas, com a sigla PROVITA/SP, cria o
Conselho Deliberativo desse Programa e determina outras providências.

Resolução SSP-15, de 12 de maio e 1969 .............................................................. 537
Dispõe sobre procedimentos policiais e laudos periciais, e dá outras providências.

Resolução SSP-56, de 10 de maio de 1988 ............................................................ 542
Dispõe sobre a presteza e celeridade com que devem ser atendidas as ocorrências
policiais e dá providências correlatas.

Resolução SSP-22, de 11 de abril de 1990 ............................................................ 544
Disciplina as atividades do Grupo Especial de Resgate da Polícia Civil e do Grupo
de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar, no atendimento de ocorrências com reféns.

Resolução SSP-212, de 13 de outubro de 1994 .................................................... 546
Fixa a competência e regulamenta as atividades da Divisão de Crimes de Trânsito
– DCT – do Departamento Estadual de Trânsito – Detran.

Resolução SSP-284, de 26 de agosto de 1997 ....................................................... 548
Cria o Programa de Prevenção e Redução de Furtos, Roubos e Desvio de Carga –
PROCARGA.

Resolução SSP-247, de 26 de junho de 1998 ........................................................ 551
Dispõe sobre a declaração de posse, depósito e guarda de bens apreendidos em
inquéritos instaurados para apurar crime de tráfico de entorpecentes.
36

MANUAL OPERACIONAL DO POLICIAL CIVIL

Resolução SSP-194, de 2 de junho de 1999 .......................................................... 553
Estabelece normas para coleta e exame de materiais biológicos para identificação humana.

Resolução SSP-382, de 1º de setembro de 1999 ................................................... 558
Dispõe sobre diretrizes a serem seguidas no atendimento de locais de crime.

Portaria DGP-8, de 2 de abril de 1979 ................................................................. 562
Baixa normas para execução de diligências policiais.

Portaria DGP-16, de 30 de maio de 1983 ............................................................. 563
Regulamenta a autorização para realização de diligência policial fora do Estado.

Portaria DGP-1, de 8 de janeiro de 1985 ............................................................. 564
Dispõe sobre a remessa de mandados e contramandados de prisão e alvarás de
soltura e dá outras providências.

Portaria DGP-09, de 30 de março de 1987 ........................................................... 567
Dispõe sobre a imediata comunicação de ocorrências de furto e localização de
veículos automotores e dá outras providências.

Portaria DGP-24, de 21 de julho de 1987 ............................................................. 568
Disciplina a guarda e o controle de substâncias entorpecentes ou que determinem
dependência física ou psíquica ou medicamentos que as contenham.

Portaria DGP-35, de 15 de dezembro de 1988 ..................................................... 570
Dispõe sobre comunicação de encaminhamento de dementes de todo o gênero;
indigentes; menores extraviados, abandonados ou infratores.

Portaria DGP-36, de 15 de dezembro de 1988 ..................................................... 571
Dispõe sobre o encaminhamento de relações de laudos de cadáveres de identidade desconhecida, ou daqueles de identidade conhecida porém não reclamados em tempo hábil, acompanhados de fotografias, à 2ª Delegacia de Polícia da Divisão de Proteção à Pessoa do DHPP.

Portaria DGP-15, de 19 de novembro de 1991 .................................................... 572
Dispõe sobre o fornecimento de informação ao Poder Judiciário acerca dos antecedentes criminais de indiciado.

Portaria DGP-18, de 8 de novembro de 1991 ...................................................... 573
Institui o Manual de Telecomunicações e de Elaboração de Mensagens Telexadas.

Portaria DGP-10, de 4 de maio de 1993 ............................................................... 580
Regulamenta a liberação de corpos necropsiados pelo Instituto Médico Legal.

Portaria DGP-27, de 8 de dezembro de 1993 ....................................................... 582
Dispõe sobre a comunicação de prisão de estrangeiros.
37

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Portaria DGP-28, de 19 de outubro de 1994 ........................................................ 583
Dispõe sobre uso de cédula de identidade, identificação funcional e respectivo
distintivo (Ementa do G.E.)

Portaria DGP-2, de 18 de janeiro de 1995 ........................................................... 585
Dispõe sobre remessa de mandados e contramandados de prisão e alvarás de
soltura.

Portaria DGP-6, de 15 de fevereiro de 1996 ........................................................ 588
Institui regras de procedimentos padronizados para trabalhos periciais, concernentes à normas para acondicionamento e encaminhamento de material entorpecente
aos laboratórios do Instituto Médico Legal (Ementa do G.E.)

Portaria DGP-01, de 6 de janeiro de 1997 ........................................................... 589
Institui normas de procedimentos a serem observadas para a realização de rituais
fúnebres de policiais civis mortos em serviço ou em razão da função, e dá outras providências.

Portaria DGP-16, de 19 de junho de 1997 ........................................................... 592
Dispõe sobre medidas de segurança carcerária e dá outras providências.

Portaria DGP-17, de 8 de julho de 1997 ............................................................... 595
Dispõe sobre a agilização na obtenção de laudo de exame necroscópico e de exame pericial e dá outras providências.

Portaria DGP-18, de 19 de julho de 1997 ............................................................. 596
Disciplina a execução de diligências policiais e dá outras providências.

Portaria DGP-19, de 21 de julho de 1997 ............................................................. 598
Dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação pelos policiais civis nos casos
que especifica.

Portaria DGP-24, de 19 de setembro de 1997 ...................................................... 599
Institui rotinas de trabalho voltadas à operacionalização, pela Polícia Civil,
do Programa de Prevenção e Redução de Furtos, Roubos e Desvios de Carga –
PROCARGA.

Portaria DGP-30, de 24 de novembro de 1997 .................................................... 603
Disciplina a prestação de informações no exercício da atividade policial civil.

Portaria DGP-34, de 30 de dezembro de 1997 ..................................................... 605
Dispõe sobre o procedimento a ser adotado quando da apreensão de armas de
fogo e dá outras providências.

Portaria DGP-5, de 17 de abril de 1998 ............................................................... 607
Institui o Formulário de Boletim de Ocorrência sobre crimes de carga (Ementa
do G.E.).
38

MANUAL OPERACIONAL DO POLICIAL CIVIL

Portaria DGP-7, de 1º de junho de 1998 .............................................................. 608
Institui rotinas de trabalho sobre a fiscalização de estabelecimentos que atuam no
comércio e fundição de ouro, metais nobres, jóias e pedras preciosas.

Portaria DGP-8, de 9 de junho de 1998 ................................................................ 617
Dispõe sobre a encaminhamento dos registros policiais judiciários relacionados a acidentes de trânsito com vítima aos órgãos que especifica, e dá outras providências.

Portaria DGP-9, de 9 de junho de 1998 ................................................................ 618
Dispõe sobre a obrigatoriedade de comunicação, ao Denarc, nos casos que específica e dá providências correlatas.

Portaria DGP-11, de 10 de julho de 1998 ............................................................. 620
Dispõe sobre a retransmissão de ocorrências relevantes ao Cepol e dá outras
providências.

Portaria IML-3/99, de 25 de março de 1999 ........................................................ 621
Disciplina sobre os resultados de exames, análises e pesquisas realizadas pelos
Núcleos de Toxicologia Forense e Núcleo de Anatomia Patológica, necessários à
complementação de Laudos Periciais, por solicitação dos Médicos Legistas executores de Exame de Corpo de Delito.

Portaria DGP-13, de 21 de outubro de 1999 ........................................................ 622
Dispõe sobre a criação do Grupo de Intervenção em Cenários de Resgate de Presos, e dá outras providências.

Portaria DGP-14, de 22 de outubro de 1999 ........................................................ 624
Estabelece rotinas de trabalho para as investigações efetuadas pela Polícia Civil,
referentes aos crimes cometidos pelo uso indevido de computadores, da Internet e de
meios eletrônicos, e dá outras providências.

Portaria DGP-18, de 28 de dezembro de 1999 ..................................................... 625
Estabelece rotinas de trabalho para as investigações efetuadas pela Polícia Civil,
referente aos crimes cometidos pelo uso indevido de computadores, da Internet e de
meios eletrônicos, e dá outras providências.

Portaria DGP-19, de 30 de dezembro de 1999 ..................................................... 626
Dispõe sobre a criação do Grupo Especial de Investigações sobre Infrações contra o Meio Ambiente e dá providências correlatas.

Portaria DGP-01, de 4 de fevereiro de 2000 ........................................................ 627
Disciplina a recepção e o registro de ocorrências policiais e denúncias por meio
eletrônico.

Portaria DGP-11, de 29 de junho de 2000 ........................................................... 629
Estabelece sistemática para destruição de substâncias entorpecentes produto de
apreensão em inquéritos policiais.
39

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

MODELOS
1. Recognição visuográfica de local de crime – homicídio ....................................... 633
2. Recognição visuográfica de local de crime – furto/roubo .................................... 638
3. Recognição visuográfica de local de acidente de trânsito ..................................... 642

Referências bibliográficas ......................................................................................... 647

40

DOUTRINA

Capítulo I
INVESTIGAÇÃO POLICIAL,
NOÇÕES GERAIS E METODOLOGIA APLICÁVEL
Sumário: 1. Considerações preliminares; 2. Lógica, lógica aplicada ou metodologia; 3. Dedução, indução e analogia; 3.1. Dedução; 3.2. Indução; 3.3. Analogia; 4. Intuição, presunção e
hipótese; 4.1. Intuição; 4.2. Presunção; 4.3. Hipótese; 5. Convicção e certeza; 6. Considerações finais.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
A investigação policial, a cargo da Polícia Civil, realizada pela autoridade policial, o Delegado de Polícia, e seus agentes, sob sua orientação e direção, é decorrência
da atribuição definida no caput do artigo 4º do Código de Processo Penal, cujos termos
são: “A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de
suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da
sua autoria”.
Tal atribuição encontra-se, também, definida no § 4º do artigo 144 da Constituição
Federal e, igualmente, no caput do artigo 140 da Constituição do Estado de São Paulo.

2. LÓGICA, LÓGICA APLICADA OU METODOLOGIA
Todos sabemos que, para se conseguir resultados totalmente satisfatórios em qualquer atividade, torna-se necessário um planejamento que oriente, de maneira racional e
correta, o caminho a ser seguido.
Na busca desse caminho, algumas operações mentais devem ser realizadas. Para
tanto, devemos nos socorrer da Lógica, um dos diversos ramos do conhecimento
humano, ciência que leva a pensar de maneira correta, na busca de soluções para algum
problema.
Podemos definir Lógica como a ciência que ensina a pensar corretamente. Ao
estabecer algumas regras, leva-nos a raciocinar de maneira sensata, a fim de que alcancemos nossos objetivos.
A Lógica, conhecida como aplicada ou metodologia, tem por objetivo determinada atividade. Assim, a Lógica Aplicada permite afirmar que certas conclusões são
verdadeiras, podendo, igualmente, chegar-se a um resultado inverso.
43

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

A Metodologia, do vocábulo método, do grego méthodos, “caminho para chegar a
um fim”, deixa claro que nada se consegue quando se age de maneira desordenada.
Nesse contexto, a investigação policial, cujo objetivo é o esclarecimento das infrações penais, também não pode deixar de observar a regra geral, isto é, a da necessidade de
um método orientador e disciplinador, objetivando seguir o caminho correto que nos leve
à consecução de nossos trabalhos.
Felizmente, a prática de prender para investigar foi superada pela de investigar para
prender, que, indubitavelmente, é mais lógica, sensata e, sobretudo, legal.
É sabido, mesmo por leigos, que todas as investigações, de um modo geral, têm por
princípio o exame do local onde ocorreu o fato, ganhando maior relevância em se tratando de uma investigação policial.
Singelamente, pode-se definir local como a área dentro da qual existem ou podem
existir elementos materiais relacionados ao fato, assunto tratado mais explicitamente em
capítulo próprio.
O saudoso professor Coriolano Nogueira Cobra, a propósito, apresenta um resumo
da importância do exame do local nas investigações policiais, ao dizer que “dentro da
metodologia aplicada à função policial, os primeiros cuidados dos encarregados de investigações convergirão para os locais de crimes, onde os trabalhos consistirão na observação, na colheita de informações preliminares e no conhecimento das provas materiais
encontradas e levantadas”.
Prossegue o pranteado mestre: “Com a observação, os encarregados das investigações tomarão contato com os crimes, conhecendo os locais dos acontecimentos e, quase
sempre, as vítimas. Esse contacto inicial é indispensável e básico porque com ele os
policiais realizarão o exame dos locais dos fatos e de suas particularidades e, o que é de se
destacar, receberão impressões que dificilmente lhes poderiam ser transmitidas. São as
chamadas impressões pessoais”.
E conclui sua lição, nos seguintes termos: “O conhecimento dos locais de crimes e
de suas particularidades contribuirá, também, para facilitar trabalhos futuros, permitindo
que as indagações a serem feitas tenham em vista detalhes dos locais e tornando mais
fácil a compreensão das informações fornecidas”.1
O local, que deve ser preservado até a liberação definitiva por parte dos peritos,
consoante o artigo 6º, inciso I, do Código de Processo Penal, constitui o ponto de partida
das investigações policiais. Após sua liberação, o investigador poderá, se necessário,
proceder a novas pesquisas. É importante, no entanto, que os trabalhos periciais sejam
acompanhados pela autoridade policial, ou seus agentes, ocasião em que terão oportunidade de pedir explicações e ouvir ponderações dos peritos criminais , após o que surgirão
elementos suficientes para orientar as investigações.
A partir desse instante, através do raciocínio, encadeamento de juízo intuitivo ou
lógico, o investigador dará início aos seus trabalhos específicos.

1
COBRA, Coriolano Nogueira. Manual de Investigação Policial, Editora Saraiva, 7ª edição, rev. e
atual., São Paulo, 1987, p. 121.
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3. DEDUÇÃO, INDUÇÃO E ANALOGIA
No campo da investigação policial, raciocina-se por dedução, indução ou analogia.

3.1. Dedução
O raciocínio ocorrerá por dedução desde que relacione algo comprovado, ou tido
como verdadeiro, a um fato observado na investigação, possibilitando uma conclusão.
Visando esclarecer bem o que é raciocínio dedutivo, oportuno repetir o ensinamento
do Professor Coriolano Nogueira Cobra, quando diz que “se for encontrada uma impressão digital em local de crime, podemos afirmar que a pessoa à qual corresponde a impressão esteve no local. Essa afirmativa, que é um juízo, pode ser feita porque é coisa fora de
dúvida que não há duas impressões digitais iguais. A conclusão será tirada de alguma
coisa incontestada – a não existência de duas impressões digitais iguais – e de um fato
concreto verificado – a impressão encontrada. A argumentação assim se processará: não
há duas impressões iguais; o exame da impressão encontrada no local do crime revelou
ser ela de fulano; logo, fulano esteve no local do crime. Essa forma de argumentação tem
o nome especial de silogismo, expressão que significa ligação. É, portanto, o silogismo a
ligação de duas verdades, obrigando a uma conclusão, uma terceira verdade”.2

3.2. Indução
Raciocina-se por indução quando se chega a uma conclusão através de uma operação mental consistente no estabelecimento de uma verdade indiscutível, baseada no
conhecimento de certos números de dados singulares. A inexistência de duas impressões
digitais idênticas, após aprofundados estudos a respeito, leva a essa conclusão.

3.3. Analogia
A analogia, definida como ponto de semelhança entre coisas diferentes, tem grande
aplicação na investigação policial. Mais uma vez, o Professor Coriolano Nogueira Cobra
nos socorre, discorrendo sobre a matéria, ao dizer que “raciocinamos por analogia, no
terreno policial, quando fazemos comparações para verificar e constatar as semelhanças
entre os fatos que estão sendo investigados e outros, ocorridos anteriormente. Quando
dizemos ou pensamos que um fato pode ter ocorrido de modo igual a outro ou que determinada pessoa ou determinadas pessoas costumam agir desta ou daquela maneira, nada
mais fazemos do que raciocinar por analogia. Aliás, é uma forma freqüente de raciocínio,
na investigação, porque, quando recorremos ao modus operandi, é o raciocínio analógico
que aparece. Será raciocínio analógico, ainda, quando pretendendo calcular como teria
agido o autor de determinado crime, procura o policial colocar-se no lugar do criminoso
para imaginar como ele procedeu”.3
2
3

COBRA, Coriolano Nogueira, op. cit., p. 123.
COBRA, Coriolano Nogueira, op. cit., pp. 124 e 125.
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4. INTUIÇÃO, PRESUNÇÃO E HIPÓTESE
O policial civil, no curso de uma investigação, poderá contar, a título de contribuição, com a intuição, com a presunção e com a hipótese, até completar seu trabalho, que
culminará ao chegar à conclusão determinada pela convicção ou certeza.

4.1. Intuição
A intuição é a capacidade de pressentir, uma vez que pressentimento é sentimento
intuitivo e alheio a uma causa conhecida, que permite a previsão de acontecimentos futuros. Ela, por sua vez, pode ser sensível ou não sensível. A sensível ocorre através da comunicação do homem com o meio, através dos sentidos. A não sensível pode ser entendida
como um presságio, um palpite, uma adivinhação, como no caso de uma pessoa que resolve
não viajar de avião porque pressentiu sua queda.
Merece destaque o fato de que a intuição, relacionada à investigação policial, é aquela
que tem o significado de evidência, dependente dos sentidos.

4.2. Presunção
Define-se presunção como opinião ou juízo baseado nas aparências e que conduz
a uma suposição, a uma suspeita. Trata-se de uma conduta do investigador em aceitar
determinadas conclusões como verdadeiras, desde que inexistam provas em contrário.

4.3. Hipótese
No âmbito da metodologia, a hipótese é uma das fases da investigação, bem como
recurso utilizado pelo policial civil a fim de esclarecer um evento. Trata-se de uma suposição duvidosa, mas não improvável, relativa a fatos que aconteceram ou poderão acontecer.
No curso de uma investigação, o policial civil , ao tomar conhecimento de circunstâncias ou detalhes, poderá convencer-se de que o fato ocorreu ou teria ocorrido desta ou
daquela maneira, por este ou por aquele motivo, circunstâncias que poderão levá-lo a
obter maior êxito em seus trabalhos.
Ao cuidar da metodologia na investigação, ensina o Professor Coriolano Nogueira
Cobra que “excluídas as hipóteses repelidas, ficam aquelas correspondentes com a realidade. Destas, algumas vão permitir convicção, e outras, certeza”. 4

5. CONVICÇÃO E CERTEZA
Os termos convicção e certeza, que, em nosso vernáculo, são palavras sinônimas,
tornam possível proceder-se a uma distinção entre ambas, seja na investigação policial,
seja na atividade forense.
4
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Ocorrerá convicção quando os elementos probatórios forem de ordem subjetiva,
sem suporte de provas materiais, conhecidas doutrinariamente como elementos objetivos
e, até mesmo, quando existentes, permitindo apenas uma interpretação.
Coriolano Nogueira Cobra exemplifica a espécie, doutrinando que “prova testemunhal e confissão, por melhores que sejam, só permitirão convicção, porque faltará
elemento material corroborador; aquelas mesmas provas e mais a presença de uma ou
mais provas materiais, que permitam mais de uma interpretação, darão, também, somente
convicção”. 5
Tem-se a certeza quando as provas materiais – dados objetivos, isoladas ou em conjunto com elementos subjetivos – levem à conclusão inafastável sobre a ocorrência em si.
Nesse sentido, doutrina o renomado professor: “Assim, se num local de furto é encontrada uma impressão digital e seu dono, conhecido ladrão, confessa a prática do crime e
aponta o lugar onde está o produto da ação delituosa, possibilitando a sua apreensão, não
haverá apenas convicção e sim certeza da autoria, porque a seriação de elementos probantes
não admitirá qualquer outra interpretação”.6
Nem sempre, ao final de uma investigação, é possível definir-se a autoria à luz de
elementos que permitam concluir pela certeza.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A prática tem demonstrado que muitas investigações têm chegado a seu final com
elementos que permitam ao investigador convencer-se da autoria, sem que, entretanto,
possam apresentar provas que gerem absoluta certeza. Todavia, caso essa convicção
possa ser transmitida ao juiz, a investigação terá alcançado seu objetivo principal, ou
seja, esclarecer as infrações penais e identificar seus autores. Nesse sentido, o pranteado
Cobra adverte que “com a convicção ou com a certeza, a investigação terá completado a
terceira e última fase de seus trabalhos, por ter chegado à conclusão sobre a autoria”.7

COBRA, Coriolano Nogueira, op. cit., pp. 127 e 128.
COBRA, Coriolano Nogueira, op. cit., p. 128.
7
COBRA, Coriolano Nogueira, op. cit., p. 128.
5
6
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Capítulo II
MEIOS BÁSICOS DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL
Sumário: 1. Considerações preliminares; 2. Campana; 2.1. Dinâmica da campana; 2.2. A campana na doutrina policial; 2.2.1. Campana a pé; 2.2.2. Descoberta do acampanamento a pé;
2.2.3. Levantamento da campana a pé; 2.2.4. Modos de iludir a campana a pé; 2.2.5. Problemas
da campana a pé; 3. Penetração e infiltração; 4. Interceptação telefônica; 5. Indícios e provas
aparentes em locais de crime; 6. Reconstituição; 7. Considerações finais.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
O policial civil encarregado de uma investigação policial, quer se trate de crime,
quer de contravenção, deve ter em mente que seus trabalhos sempre terão origem no local
dos fatos, tema a ser examinado com maior propriedade em capítulo adequado.
Destaque-se, contudo, que, além do exame do local, o investigador poderá dispor de
outros recursos, muitas vezes indispensáveis para chegar a um bom êxito quanto à elucidação da ocorrência. Esses recursos, muitas vezes fundamentais, são a campana, a penetração
e a infiltração, a interceptação telefônica, as informações variadas fornecidas por informantes, ou alcagüetes, podendo-se, também, incluir nesse rol as denúncias anônimas.
Nunca será demais evidenciar que o local deverá ser minuciosamente examinado, em
busca de quaisquer indícios e provas que possam estabelecer a individualização da autoria
da infração penal.
2. CAMPANA
Campana, no magistério do Professor Coriolano Nogueira Cobra, “é expressão de
gíria que significa observação discreta, nas imediações de algum lugar, para conhecer os
movimentos de pessoa ou pessoas ou para fiscalizar a chegada ou aparecimento de alguém.
Significa, ainda, o seguimento de alguém, de modo discreto, para conhecer seus movimentos e ligações”.1
Por razões óbvias, o recurso da campana é utilizado tanto por policiais civis quanto
por marginais. O marginal utiliza-a a fim de observar vitímas em potencial, bem como imóveis onde pretenda ingressar, visando o sucesso de sua empreitada. Como dificilmente os
1

COBRA, Coriolano Nogueira, op. cit., pp. 134 e 135.
49

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

delinqüentes agem sozinhos, aquele que se incumbe da vigilância é conhecido, no jargão
policial, como campana.
Nos dias atuais, com absoluta certeza, a campana jamais será abandonada, pois
que, em muitas de suas ações, os marginais utilizam-se de informações que lhes são fornecidas por empregados de estabelecimentos industriais, comerciais, agências bancárias
etc., propiciando-lhes maior possibilidade de sucesso.
No entanto, em virtude da proliferação do uso de substâncias entorpecentes, há delinqüentes que, ao passarem por uma via pública, independentemente de qualquer campana,
simplesmente resolvem invadir imóveis. Vale lembrar que o que os atrai são as luxuosas
residências, edifícios de apartamentos e prédios de escritórios. Freqüentemente, ao vislumbrarem veículos importados, e de alto custo, estacionados em portas ou garagens,
decidem agir.
A campana policial, por sua vez, reveste-se de extrema complexidade por parte de
quem a realiza.

2.1. Dinâmica da campana
Segundo Coriolano Nogueira Cobra, é preciso ressaltar os cuidados que os policiais
civis deverão observar durante a campana.
Em casos especiais, quando não tiver duração prolongada, a campana móvel pode
ser feita por um só policial.
Doutrina o mencionado autor que “a campana de seguimento ou móvel pode ser
feita a pé ou em veículos ou pelos dois meios, quando as circunstâncias o exigirem.
A campana móvel exige dos policiais alguns cuidados especiais, tais como:
1º) que se certifiquem bem das pessoas a serem acampanadas, o que pode ser feito
por indicação de quem as conheça ou recorrendo-se a documentos identificadores;
2º) que procurem conhecer os hábitos e locais de freqüência dos que devem ser
seguidos;
3º) uso de trajes que não chamem a atenção, evitando-se qualquer coisa que possa
ser notada com mais facilidade;
4ª) possibilidades de pequenas modificações na aparência geral, tais como a tirada
de paletó ou chapéu e óculos;
5º) levarem dinheiro para as despesas mais comuns e, conforme a previsão, também para outras que possam vir a ser necessárias, para evitarem a paralisação
do serviço”.2
Ainda recomenda Cobra: “A campana móvel por dois policiais oferece, geralmente,
melhores possibilidades de sucesso porque:
1º) serão dois a observar o seguido, um próximo e outro mais atrás;
2º) quando o trânsito não é intenso, possibilita que um dos seguidores vá pela mesma
calçada em que estiver o seguido e o companheiro pela outra;
2
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3º) permite, para evitar surpresas, que, quando o seguido dobra uma esquina, o
policial da calçada oposta, acelerando os passos, veja se o observado pára ou
volta, procurando verificar se está sendo observado;
4º) no caso do acampanado entrar em algum edifício, um dos policiais poderá
acompanhá-lo, enquanto o outro permanece na parte externa, para alguma eventualidade;
5º) permite a modificação das posições dos seguidores, diminuindo, assim, as possibilidades de serem notados”.3
Atualmente, em virtude da alta agressividade e violência dos marginais, não se
recomenda a realização de campana por um único policial. A prática ensina que o policial
deverá, no mínimo, trabalhar em dupla, para melhor segurança.
Caso o acampanado demonstre que percebeu estar sendo seguido, razoável será
encerrar a campana e reiniciá-la em outra ocasião, com a substituição dos policiais.
Além da campana discreta, pode ocorrer que haja necessidade de se empregar a
campana ostensiva, na qual o policial demonstra ao acampanado que ele está sendo vigiado
e seguido, conforme conclui a lição do citado mestre.
Esta modalidade de campana é utilizada em casos de grave ameaça ou ainda em
ocorrências de natureza política que objetivem produzir manifestações populares.

2.2. A campana na doutrina policial
A propósito, deve ser lembrada, como registro histórico, a notável lição4 de José
Grimaldi Filho, Delegado de Polícia e Professor da Academia de Polícia, sobre a modalidade, no século passado, nos seguintes termos:
2.2.1. Campana a pé
Uso de um homem só, a pé – Método A
Trata-se de uma modalidade difícil, visto que o emprego de um só homem exige um
acampanamento do suspeito a curta distância, tornando-o facilmente identificável pelo
acampanado. Deve-se evitar o uso de um só homem em campana.
a) a campana é extremamente difícil e deve ser evitada;
b) o suspeito deverá estar sempre nas vistas do agente;
c) a campana de um só homem, usualmente, é feita a curta distância, dependendo
das características do tráfego de pessoas;
d) o agente deve ficar do mesmo lado da rua em que está o acampanado;
e) requer proximidade do acampanado para verificar de imediato se entra em contato
com alguém, dobra esquinas, entra em edifícios ou qualquer outro movimento
súbito do acampanado.
3
4

COBRA, Coriolano Nogueira, op. cit., p. 135.
GRIMALDI FILHO, José. Campana a pé, Apostila da Acadepol-SP, 1991.
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Uso de dois homens – Método AB
Dá maior garantia à campana devido às modificações de posições dos agentes, mas
ainda não é a ideal.
a) o uso de dois homens oferece melhor segurança, diminuindo as chances de identificação dos agentes e perda do acampanado de vista;
b) em ruas de grande movimento de pedestres, permite que ambos agentes permaneçam do mesmo lado da rua em que se encontra o acampanado;
1. o primeiro agente segue o indivíduo a curta distância;
2. o segundo agente segue o primeiro agente a uma distância razoável e ao mesmo
tempo com vistas ao indivíduo.
c) em ruas de pouco movimento um agente pode permanecer do lado oposto da rua,
um pouco atrás do indivíduo;
d) a fim de evitar a identificação dos agentes, os mesmos poderão modificar suas
posições em relação ao indivíduo.
Uso de três homens – Método ABC
Este método oferece maiores variações de posições dos agentes, torna mais difícil
serem identificados e a campana é mais eficiente, visto que maiores detalhes são observados:
a) o uso de três homens diminui mais ainda o perigo de perder o indivíduo acampanado e diminui o risco de identificação dos agentes;
b) o método de três agentes (ABC), permite mais variações de posições dos agentes
e, na hipótese de um ser queimado, permite a sua retirada sem danos para a
campana;
c) uso do método ABC, em condições normais de trânsito de pedestres:
1. o agente “A” mantém-se a uma distância razoável do indivíduo;
2. o agente “B”, segue o agente “A” do mesmo lado da calçada, concentrando-se
no mesmo para não perdê-lo de vista;
3. o agente “C”, caminha na calçada do lado oposto em que se encontra o indivíduo a uma relativa distância atrás do mesmo.
d) uso do método ABC, em rua de pequeno trânsito ou pouco movimento de
pedestres:
1. dois agentes poderão ficar no lado oposto da rua;
2. um agente poderá caminhar à frente do indivíduo.
e) uso do método ABC, em ruas de grande trânsito ou com muito movimento de
pedestres;
1. os três agentes deverão estar do mesmo lado da rua em que se encontra o
indivíduo;
2. o agente que encabeça o método ABC, deverá ficar próximo ao indivíduo
para observar suas ações nas esquinas e verificar se o mesmo entra em algum
edifício;
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3. como no método usado por dois homens, os agentes terão que alterar constantemente suas posições em relação ao indivíduo acampanado;
4. em situações normais de tráfego de pedestres, quando o suspeito se aproxima
de uma esquina, o agente “C”, do outro lado da rua passará a seguir o suspeito,
mas para tal, deverá alcançar a esquina antes do suspeito. Irá dar uma pequena
parada na esquina e se dirigirá na mesma direção do suspeito; o agente “C”,
poderá observar o suspeito e dar sinal aos agentes “A” e “B”, das atitudes do
suspeito antes que desapareça de vista. Se, sinal de que o suspeito parou for
dado, o agente “A” deve atravessar a rua antes de prosseguir na direção tomada
pelo suspeito quando de sua virada. Se o suspeito parar por alguns momentos,
ambos agentes, “A” e “B”, devem ficar num ponto fora da vista do suspeito e
esperar que o agente “C” avise que o suspeito continua a andar. Independentemente do suspeito parar ou não ao virar uma esquina deve-se aproveitar a
oportunidade para modificação das posições dos agentes;
5. de modo geral, usam-se três a cinco agentes no método ABC. Seis a oito também
poderão ser usados, mas, mais do que isso, é desaconselhável.
2.2.2. Descoberta do acampanamento a pé
Quando o acampanamento a pé for descoberto:
a) o indivíduo que suspeita estar sendo seguido pode recorrer a ardis, a fim de verificar se sua suspeita é válida ou não;
b) quando o indivíduo recorrer a tais recursos é aconselhável mudança dos policiais,
pois ele poderá ter identificado um ou mais de seus seguidores.
2.2.3. Levantamento da campana a pé
Métodos mais usados pelos suspeitos para verificar se estão sendo acampanados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

parar bruscamente e olhar para trás;
olhar casualmente ao redor;
inverter a marcha de direção;
tomar um ônibus e descer imediatamente após a partida;
andar uma pequena distância de ônibus;
dar voltas de táxi no quarteirão;
entrar num edifício por uma porta e imediatamente sair por outra (prédio de várias
entradas e saídas);
parar repentinamente ao virar uma esquina;
usar cobertura de outros cúmplices;
observar através de vitrinas de lojas se alguém o está seguindo;
deixar cair um pedaço de papel qualquer e observar se alguém o apanha;
caminhar rápida e vagarosamente de modo alternado;
parar para amarrar os cordões dos sapatos enquanto olha ao redor;
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14. ter preparado no interior de uma loja ou bar um cúmplice para ver se não está
sendo seguido;
15. observar de uma janela ou sótão com auxílio de binóculos, a fim de verificar
se não está sendo seguido por algum agente e também procurar por agentes
em campana fixa em edifícios fronteiros. Procurar por equipamentos de visão
a longa distância, principalmente binóculos e lunetas através do reflexo das
lentes;
16. deixar o saguão do hotel ou local semelhante, de modo apressado e, depois
olhar para os lados para ver se alguém se levantou rapidamente sem nenhuma
razão aparente;
17. usar dos mais variados ardis;
18. tentar o indivíduo, ou um seu comparsa, aproximar-se, suficientemente das
portas dos quartos adjacentes ao dele à procura de aparelhos de escuta clandestina;
19. abrir e fechar a porta de seu quarto de hotel, dando a impressão que está saindo,
e ficar no entanto, do lado de dentro com a porta semi-aberta para verificar se
alguém sai. No entanto, se alguém sair de um dos quartos adjacentes, o indivíduo
sairá de fato e se encaminhará para o elevador, descerá juntamente com a pessoa
procurando guardar sua fisionomia;
20. fingir que sai do quarto e aí permanecer bem quieto à procura de ruído de máquinas de escrever ou outros em quartos vizinhos. Fazer sentir a presença no quarto
e prestar atenção se as pessoas no outro quarto falam sussurradamente;
21. observar pessoas por cima de jornais em saguão de hotéis ou local semelhante
e olhar nas paredes espelhadas para verificar se há alguém prestando atenção às
pessoas que entram e saem.
2.2.4. Modos de iludir a campana a pé
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
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descer de um ônibus ou metrô, assim que as portas começam a se fechar;
deixar um edifício por uma saída posterior ou lateral;
entrar em cinemas e imediatamente abandoná-lo por uma de suas saídas;
acusar o agente em campana a um policial uniformizado de rua, o qual geralmente pedirá explicações sobre sua atitude, visto que, de imediato você não
poderá se identificar como policial;
misturar-se à multidão;
empregar ardis;
usar de armadilhas. O indivíduo deixará um bilhete numa cabine telefônica,
cinzeiro ou outro local qualquer e observará se alguém o está lendo. O indivíduo
poderá levantar a campana dirigindo-se para uma rua, viela, beco sem saída,
fazendo com que o policial o siga;
tomar o último táxi de um ponto de estacionamento ou fila de táxi;
mudar de roupa;
adentrar sanitários de bares, restaurantes, terminais de aeroportos, estações
rodoviárias etc. e verificar se alguém o está seguindo.
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2.2.5. Problemas da campana a pé
A – O indivíduo entra em um edifício:
1. o policial deve seguir o indivíduo até o fim, a menos que o local onde ele entre a
entrada do policial vá chamar a atenção (residência particular, pequena loja etc.);
2. quando se tratar de grandes edifícios com várias saídas, todos os policiais devem
seguir o indivíduo no interior do edifício;
3. tratando-se de edifícios em que o indivíduo possa ser facilmente perdido de vista,
aconselha-se que um policial permaneça no saguão de entrada ou na porta para
controlar se ele deixar o edifício.
B – O indivíduo entra em um elevador:
1. se a pessoa seguida for o único passageiro do elevador, o melhor é não entrar no
elevador, mas observar o andar em que o elevador parou e depois subir até esse
andar para tentar descobrir onde se encontra o indivíduo;
2. outras vezes, um ou dois policiais podem acampanar o indivíduo no elevador,
esperar que ele anuncie o andar desejado, depois pedir um andar acima ou abaixo,
e, usando as escadas para chegar ao andar do indivíduo, aí tentar descobrir a sua
pista;
3. um dos policiais deve permanecer no saguão de entrada, pois ao usar o elevador,
o indivíduo pode estar tentando ludibriar seus seguidores.
C – O indivíduo entra em um restaurante:
1. um dos policiais deve também entrar no restaurante atrás do indivíduo, pedir a
mesma quantidade de alimentos que ele pedir e ficar atento para verificar se ele
entra em contato com alguém;
2. quando possível, o policial deve pagar sua conta antes que o indivíduo o faça
para estar pronto a acompanhá-lo, quando deixar o restaurante;
3. às vezes é aconselhável que o policial saia um pouco antes que o indivíduo e
espere do lado de fora.
D – O indivíduo toma um ônibus:
1. o policial deve tomar o mesmo ônibus e sentar-se atrás do indivíduo ou ao seu lado;
2. se o policial perder o ônibus, ou sentir que tomando-o poderá despertar suspeitas
do indivíduo, deve tomar um táxi e seguir todo o itinerário, ou seguir de táxi
algumas quadras, adiantar-se ao veículo em que se encontra o indivíduo, descer
do táxi e tomar em seguida o referido veículo;
3. o procedimento ideal, entretanto é o de um policial tomar o ônibus e os outros
policiais continuarem a campana de automóvel.
E – O indivíduo toma um táxi:
1. se for impossível ou impraticável segui-lo com outro táxi, ou com o automóvel
encarregado da campana, o policial deve anotar a hora, local, nome da frota de
táxi e número da licença do carro;
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2. o local para onde se dirigiu o indivíduo deve ser mais tarde verificado com o
motorista ou nos escritórios da companhia de táxi se a mesma tiver serviço de
rádio para controle das chamadas.
F – Se o indivíduo entrar em uma cabine telefônica:
1. um dos policiais deve tentar ouvir a conversa, fingindo estar telefonando da
cabine pegada, ou fingindo estar procurando um número de telefone na lista
telefônica.
G – O indivíduo toma um trem, um barco, um avião, ou ônibus interestadual:
1. se o policial deve ou não seguir o indivíduo, depende da distância e das instruções
que recebeu de seus superiores durante o planejamento da campana;
2. pode-se saber para onde segue o indivíduo, ouvindo o local indicado por ele ao
comprar a passagem, perguntando à pessoa que lhe vendeu o bilhete, ou ainda,
entrando em contato com o encarregado do embarque;
3. não deve ser desprezada a possibilidade de se examinar a bagagem do indivíduo
no terminal de embarque.
H – O indivíduo entra em um cinema, teatro, hipódromo, parque de diversões etc.:
1. todos os policiais devem seguir o indivíduo;
2. as entradas devem ser pagas e as credenciais só devem ser usadas em último
recurso, visto que trata-se de um serviço de natureza secreta;
3. os policiais devem seguir o indivíduo de perto, a fim de não perdê-lo de vista;
4. em cinemas onde a iluminação é precária, o indivíduo deve ser observado de
perto e, se possível, um agente deve sentar-se ao seu lado para não perdê-lo de
vista. As saídas devem também ser vigiadas.
I – Se o indivíduo entra em contato com alguém:
1. deve-se anotar com detalhes as características da pessoa, tipo de contato, hora,
local;
2. se possível a pessoa que faz o contato deve ser fotografada. É de bom alvitre o
policial ter consigo máquina fotográfica de bolso;
3. se for praticável, deve-se fazer o possível para ouvir a conversação mantida;
4. a atitude do indivíduo em relação ao contato deve ser anotada.
J – Se o indivíduo registrar-se num hotel:
1. o número do quarto deve ser conseguido com o gerente, segurança do hotel ou
com a arrumadeira;
2. se o gerente se dispuser a cooperar, é possível obter um quarto próximo ao do
indivíduo, que pode ser usado como base para acampanamento técnico;
3. todas as chamadas telefônicas feitas pelo indivíduo serão gravadas pela telefonista
do hotel e mais tarde examinadas para ver se oferecem alguma pista;
4. a possibilidade de cobertura de entradas sub-reptícias deve ser levada em consideração, bem como exame de papéis jogados fora pelo indivíduo.
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K – Os policiais perdem de vista o indivíduo:
1. o fato deve ser imediatamente levado ao conhecimento do chefe da equipe;
2. locais e endereços freqüentados pelo indivíduo devem ser imediatamente vigiados,
no sentido de encontrá-lo;
3. aconselha-se que um policial permaneça na área em que o indivíduo foi visto
pela última vez, pois poderá aparecer aí depois de pouco tempo;
4. deve-se telefonar, sob qualquer pretexto, para sua casa, ou para locais por ele freqüentados, conseguindo-se, assim, muitas vezes informações sobre seu paradeiro.
L – O indivíduo descobre e identifica o policial que efetua a campana:
1. se o policial que efetua a campana for descoberto e identificado pelo indivíduo,
deve deixar a campana e ser imediatamente substituído por outro policial.
M – Ardil:
1. um indivíduo inteligente, que descubra estar sendo acampanado, pode não
demonstrar isso aos policiais, mas pode tentar despistá-los de seu caminho usando,
para isso, de falsos contatos ou outro ardil qualquer;
2. por exemplo, o indivíduo pode deixar uma pasta cheia de papéis ou material sem
importância com um contato e fazer com que policiais menos avisados passem a
seguir o contato ou interrompam a campana, deixando-o livre para que faça
contatos verdadeiros sem ser observado.
N – Armadilhas:
1. o indivíduo pode tentar fazer com que o policial caia numa armadilha, que poderá
ser fatal;
2. um total conhecimento da área onde se opera, bom senso e vigilância, para se
saber quando o acampanamento é facilmente identificável, constituem excelentes
defesas contra armadilhas.

3. PENETRAÇÃO E INFILTRAÇÃO
A penetração e a infiltração são recursos que o policial civil poderá lançar mão
visando obter bons resultados nas diligências realizadas.
Pode-se afirmar que, com freqüência, policiais de vários países valem-se da penetração e da infiltração em organizações criminosas, com o objetivo de angariar provas da
existência de infrações penais.
Ambas constituem atividades de alto risco, e só devem ser exercidas por policiais
experientes. Embora seus objetivos sejam semelhantes, diferenciam-se quanto ao modo
de realização.
Pode-se definir penetração como a tática de ingresso em determinados recintos
mediante variados artifícios, a fim de se obter informações ou provas.
Costumeiramente, o cinema, a televisão e a informática demonstram essas técnicas,
principalmente em filmes de espionagem.
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A infiltração, diversamente da penetração, consiste na introdução do policial em
determinado meio, onde conviverá, temporariamente, em busca de elementos úteis para
as investigações. Outra diferença é que na penetração o policial fará o possível para não
ser visto e tampouco manter contato com qualquer pessoa no local onde ingressou sorrateiramente, enquanto que, na infiltração, o relacionamento com outras pessoas deve ocorrer,
necessariamente.
Por questões doutrinárias, a infiltração divide-se em simples e complexa.
A infiltração simples ocorre normalmente nos estabelecimentos industrais e comerciais, sempre com o conhecimento da vítima, tendo como finalidade identificar funcionários que praticam furtos continuados ou forneçam informações técnicas para concorrentes
da firma em que trabalham ou que sabotem equipamentos, produtos etc.
O policial civil designado para essas investigações deverá ter conhecimento dos
trabalhos da empresa, para não provocar desconfianças dos suspeitos. Para melhor disfarçar sua condição, deverá ter o máximo cuidado em não portar documentos ou outros
meios que o identifiquem.
A infiltração complexa, empregada em investigações contra a criminalidade organizada, deve ser realizada por policiais experientes e treinados, com alta presença de espírito,
corajosos e conhecedores de técnicas de defesa pessoal.
Especial cautela deverão ter os policiais civis que se utilizarem de gravadores ou
outros meios eletrônicos quando das infiltrações, a fim de que, caso submetidos à revista,
não tenham sua verdadeira identidade revelada.
Deve-se acrescentar ainda, que a legislação brasileira não autorizava tal modalidade
de investigação porque o policial infiltrado, eventualmente, poderia participar de alguma
infração penal ou presenciá-la, com o que tornar-se-ia co-autor ou partícipe do fato.
Com o advento da Lei nº 10.217, de 11 de abril de 2001, a infiltração por agentes da
Polícia em investigações passou a ser permitida, desde que mediante circunstanciada
autorização judicial, estritamente sigilosa e que permanecerá nesta condição enquanto
perdurar a operação.

4. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA
A interceptação telefônica é meio de investigação policial que tem apresentado
excelentes resultados no esclarecimento de determinadas infrações penais, consistindo
em importante modalidade probatória aceita pelos tribunais.
A interceptação telefônica encontra-se prevista pela Constituição Federal, em seu
artigo 5º, inciso XII, a seguir transcrito: “é inviolável o sigilo da correspondência e das
comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último
caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de
investigação criminal ou instrução processual penal”.
Com o advento da Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, esse dispositivo foi regulamentado, estabelecendo-se os procedimentos para a concretização da ordem judicial nos
seguintes termos:
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1. o fato investigado deve constituir infração penal, punida com pena de reclusão;
2. a diligência depende de prévia autorização judicial e corre sob segredo de justiça,
devendo ser decretada pelo juiz de Direito competente, de ofício ou a requerimento
do Delegado de Polícia ou do Ministério Público;
3. procedimentos semelhantes devem ser adotados nos casos que envolvam fluxo
de comunicações em sistemas de informática e telemática;
4. é indispensável que haja indícios razoáveis de autoria e participação em infração
penal, diante da impossibilidade da prova ser feita por outros meios disponíveis;
5. o requerimento é endereçado à autoridade judiciária e deve ser circunstanciado,
com indicação dos meios a serem empregados, e decidido, no prazo máximo de
24 (vinte e quatro) horas, mediante decisão fundamentada;
6. concedida a ordem, o Delegado de Polícia conduzirá os procedimentos de interceptação, requisitando os serviços técnicos e especializados das concessionárias
desse serviço público, dando ciência ao Ministério Público que poderá acompanhar
sua realização;
7. o prazo para conclusão dos trabalhos policiais será de 15 (quinze) dias, renovável
por igual período, desde que comprovada sua necessidade;
8. no caso de gravação da interceptação, será determinada sua transcrição;
9. encerrados os trabalhos, o Delegado de Polícia comunicará seu resultado ao juiz,
encaminhando auto circunstanciado das operações realizadas.
Recomenda-se que a autoridade policial mantenha prévia comunicação com os
técnicos das concessionárias de telefonia de sua região, a fim de inteirar-se dos tipos
de equipamentos utilizados e estabelecer o local em que se instalará a base para a interceptação.
A realização da interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, ou quebra de segredo de Justiça sem autorização ou com objetivos não previstos
em lei, sujeitarão o agente à pena de reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa.

5. INDÍCIOS E PROVAS APARENTES EM LOCAIS DE CRIME
É notório que todas as investigações policiais iniciam-se no local dos fatos. Nesse
contexto, investigação policial é o trabalho executado pelo Investigador de Polícia,
buscando esclarecer circunstâncias e detalhes da infração penal e das pessoas a ela relacionadas.
Ao chegar ao local do crime, o policial civil observando a cena, deve inteirar-se dos
fatos, ouvindo a vítima, quando possível, e testemunhas, colhendo, ao mesmo tempo, quaisquer indícios ou vestígios que possam levá-lo ao esclarecimento do ocorrido. Observe-se
que a busca de vestígios por parte do investigador no local examinado poderá ter início
após o encerramento dos trabalhos dos peritos.
Não há que se confundir vestígio com indício. Tal distinção encontra-se explicitada
nos artigos 158 e 239 do Código de Processo Penal, a seguir transcritos:
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“Art. 158 – Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de
corpo de delito, direto ou indireto, não podendo suprí-lo a confissão do acusado”.
(...)
“Art. 239 – Considera-se indício a circunstância conhecida e provada que,
tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outra ou
outras circunstâncias”.
Em face destes artigos, pode-se afirmar que vestígios são todos os elementos materiais deixados pela infração penal. Segundo o entendimento doutrinário, os indícios são
materiais, ainda que numa investigação policial possam ser entendidos como materiais e,
também, como subjetivos ou imateriais.
Luiz Carlos Rocha, Professor da Academia de Polícia Civil de São Paulo, exemplifica
o relacionamento entre vestígio e indício, nos seguintes termos: “O vestígio é algo que possa ser encontrado num local de crime e que tenha ou não relação com ele. Indício, ao contrário, é o vestígio que, confirmado por outros elementos, tem relação com o crime. O vestígio
nem sempre é indício, mas todo indício é um vestígio. Pode parecer um jogo de palavras,
mas não é. Uma ponta de cigarro, por exemplo, encontrado no local de um crime, é um
vestígio. Ela poderá tornar-se um indício se a sua marca coincidir com a fumada pelo
suspeito, ou se tiver uma mancha do mesmo batom usado pela suspeita etc.”.5
Outro exemplo, que se baseia em indícios, é o do proprietário de um posto de gasolina que, tendo vendido combustível adulterado, ocasiona danos no motor de veículo de
terceiro, que inconformado, ameaça incendiar seu estabelecimento comercial.
Decorridos alguns dias, alguém incendeia o posto sem ser visto ou notado. As investigações policiais realizadas revelam que o inconformado freguês esteve rondando o
estabelecimento. Identificado e localizada sua residência, parentes informam ao investigador que, o suspeito iniciara viagem um dia antes do fato.Em termos de investigação
policial, há indícios evidentes e não vestígios de que essa pessoa é altamente suspeita de
ter ateado fogo no posto. Caso confesse, pormenorizadamente, afirmando que agiu por
vingança, utilizando-se de um galão com gasolina para praticar o crime e que este se
encontra guardado na garagem de sua casa, deve o objeto ser apreendido para encaminhamento de exame pericial no Instituto de Criminalística.
Trata-se, indiscutivelmente, de um vestígio de grande valor probante contra o incendiário, principalmente se no galão forem encontrados restos ou resíduos de gasolina.
Inquestionável que o objetivo de uma investigação policial é elucidar a infração
penal, de modo que seu autor acabe condenado pela Justiça.
Fica claro, portanto, que provas aparentes podem ser encontradas em um local sob
forma de vestígios.
Duas definições de prova, de Coriolano Nogueira Cobra, esclarecem a questão nos
seguintes termos: “prova é tudo aquilo que pode trazer ao espírito a certeza de um fato”;
“prova é a soma dos meios produtores da certeza”.6
5
ROCHA, Luiz Carlos. Investigação Policial, Teoria e Prática, Editora Saraiva, 1ª edição, São Paulo,
1998, p. 66.
6
COBRA, Coriolano Nogueira, op. cit., p. 8.
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6. RECONSTITUIÇÃO
A reconstituição, prevista no artigo 7º do Código de Processo Penal, é, na realidade, uma reprodução simulada dos fatos, realizada pelos autores e testemunhas, visando
desfazer dúvidas e evidenciar detalhes do fato investigado.
Na verdade, constitui modalidade de exame de corpo de delito complementar facultativo, de que se pode valer a autoridade policial ou judiciária para verificar a possibilidade dos fatos terem ocorrido de acordo com as versões apresentadas pelo autor, pela
vítima, quando possível, e testemunhas. Esse tipo de trabalho é executado por requisição
de autoridades competentes, sempre que haja necessidade de se confrontar as versões
apresentadas a fim de apurar-se a veracidade ou falsidade dos depoimentos.
Trata-se de prova mista porque, tendo por base informações, é realizada por peritos
criminais do Instituto de Criminalística, que podem lançar mão de depoimentos, desenhos, filmagens e fotografias.
A reconstituição, muitas vezes, é elemento de grande importância numa investigação policial, uma vez que pode constituir meio de prova da culpa ou da inocência de
alguém que falsamente assume a autoria de um crime.
Nesse contexto, deve ser lembrado que o crime de auto-acusação falsa encontra-se
definido no artigo 341 do Código Penal, nos seguintes termos: “Acusar-se, perante a
autoridade, de crime inexistente ou praticado por outrem. Pena: detenção, de 3 (três)
meses a 2 (dois) anos, ou multa”.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os meios básicos de investigação policial são, enfim, recursos indispensáveis ao bom
desempenho da perquirição policial judiciária, propiciando à autoridade policial e aos
seus agentes, que os dominem em sua plenitude, excelentes adminículos na solução de
crimes misteriosos.
O seu estudo constante permite que o Estado-Administração coloque à disposição
do Estado-Juiz, com rapidez, os criminosos mais empedernidos, levando-os às barras dos
tribunais.
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público ao pudor; 6.6.1. Ato obsceno; 6.6.2. Escrito ou objeto obsceno; 7. Considerações finais.
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1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Cabe à Polícia Civil, por força de dispositivo constitucional, a investigação documentada pelo Inquérito Policial, das infrações penais tipificadas no Código Penal e na
legislação penal especial extravagante.
Os crimes de maior repercussão, previstos e sancionados pelo Código Penal,
obedecem a determinadas rotinas investigatórias. Nesse sentido, rotina investigatória é a
repetição de procedimentos que terminam por conduzir à especialização.
A própria organização administrativa policial cria órgãos especializados e, em conseqüência, surgem departamentos, divisões ou delegacias de homicídio, roubo, entorpecentes, proteção ao consumidor, defesa da mulher, enfim um leque imenso de unidades
policiais, cujos nomes variam de acordo com a necessidade momentânea ou permanente
da Administração Superior.
A título exemplificativo, a Polícia Civil paulista já contou com o Departamento
Estadual de Ordem Política e Social – Dops, cuja especialização era o exercício da polícia
política e social, a Delegacia de Costumes, com atuação dirigida à repressão da exploração do lenocínio, a Delegacia de Jogos, a Delegacia de Vadiagem e, até recentemente, o
Departamento de Polícia do Consumidor – Decon, órgão policial de política governamental de proteção ao consumidor, inexplicavelmente extinto.
A especialização é indiscutivelmente uma necessidade do trabalho policial e a rotina investigatória, contradizendo o próprio nome, deve ser dinâmica, uma vez que busca
novos métodos a fim de agregar os conhecimentos das diversas ciências no difícil mister
de elucidar infrações penais.
Dentre as rotinas investigatórias mais comuns, e presentes em quase todas as
organizações policiais, tanto brasileiras quanto estrangeiras, destacam-se as investigações dos crimes contra a pessoa, contra o patrimônio, contra os costumes, contra a liberdade
individual, contra a economia popular e relações de consumo, contra o meio ambiente e
entorpecentes.

2. INVESTIGAÇÃO NOS CRIMES CONTRA A PESSOA
A investigação nos crimes contra a pessoa exige domínio de conhecimentos técnicos
que conduzirão o policial civil ao esclarecimento do crime.

2.1. Generalidades
A especialidade, em pauta, comporta detida análise, como se verá, a seguir.
O legislador de 1940, ao enumerar, em primeiro plano, na parte especial do Código
Penal, no Capítulo I, os crimes contra a pessoa, estava, de forma valorativa, estabelecendo
uma ordem que representava, e ainda representa, o valor da vida da pessoa humana para
o Estado.
Assim, o crime de homicídio, em suas diversas formas, o suicídio, sob o ângulo do
auxílio, instigação e induzimento, o aborto e as lesões corporais merecem, por parte da
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Polícia Judiciária, trato diferenciado e a especialização dessa modalidade é regra geral em
quase todas as organizações policiais.
A investigação dos crimes contra a vida é a mais complexa, envolvente e representa
a essência do trabalho policial, razão pela qual, continuamente através dos tempos, constitui fonte de inspiração para escritores e cineastas, notabilizando personagens, atores e
policiais.
O Inquérito Policial que, no ordenamento processual penal brasileiro, reúne todas
as informações e diligências contidas na investigação de uma infração penal, deverá ser
minuciosamente elaborado quando cuidar de crimes contra a vida. A primeira preocupação prende-se à natureza do fato, se acidental ou criminosa, e, neste último caso, se dolosa
ou culposa.
Nos crimes contra a vida, o local do fato assume importância vital pois reúne, via de
regra, os elementos necessários ao prosseguimento da investigação. Sua preservação
imediata é dever de todo policial civil que com ele se defrontar, propiciando, deste modo,
perfeitas condições de trabalho à equipe especializada.

2.2. Núcleo de Crimes Contra a Pessoa
A especialização das equipes policiais responsáveis pelas investigações dos crimes
contra a pessoa recebe a denominação de Núcleo de Crimes Contra a Pessoa. Dedica-se,
exclusivamente, ao tipo penal e, portanto, têm muito mais probabilidade de êxito e, conseqüentemente, de esclarecimentos dos intrincados crimes de autoria desconhecida.
O Núcleo, objetivando maior sucesso nas investigações, deveria trabalhar num
mesmo local e apresentar uma unidade de ação, como ocorria, em passado recente, com
as equipes da Divisão de Homicídios do primitivo Deic. Atualmente, percebe-se nítida
separação do ramo técnico-científico do cartorário do investigativo. Notadamente, após a
criação da Superintendência de Polícia Técnico-Científica, diretamente subordinada ao
Secretário da Segurança Pública, Médicos Legistas e Peritos Criminais têm atuado nas
investigações de crimes contra a pessoa, de forma isolada, circunstância que, em última
análise, pode acarretar prejuízo, tanto pela demora na conclusão dos laudos periciais,
quanto pela falta de comunicação direta com os demais integrantes da equipe.
2.2.1. Dinâmica da investigação
Independentemente da área de atuação, extensa ou restrita a uma pequena região,
de pouca ou grande incidência criminal, uma equipe de investigação de crimes contra a
pessoa deve ter, idealmente, a seguinte composição: Delegado de Polícia, Escrivão de
Polícia, Investigadores de Polícia, Médicos Legistas, Peritos Criminais, Papiloscopistas
e Fotógrafo Técnico-Pericial.
2.2.1.1. Delegado de Polícia
Como presidente do Inquérito Policial que, nos casos de crime contra a vida, deve
ser instaurado de imediato, o Delegado de Polícia supervisiona e coordena os trabalhos
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dos demais integrantes da equipe. Terá, obrigatoriamente, que comparecer ao local, ouvir
pessoas, testemunhas ou não, observar e determinar o levantamento da cena do crime,
com o objetivo de pesquisar vestígios, supervisionar o trabalho dos Médicos Legistas e
dos Peritos Criminais, trocando com eles informações e formulando hipóteses.
Finalmente, quando a autoria do crime for de difícil elucidação, deverá reunir a
equipe e trocar informações, principalmente sobre o rumo da investigação, ou pista, que
deverá ter prioridade. É muito útil lembrar que, muitas vezes, o mais humilde dos integrantes de uma equipe pode ser aquele que melhor interpretou o local e, portanto, o que
levantou a melhor pista
2.2.1.2. Escrivão de Polícia
Como ocorre em qualquer Inquérito Policial, o Escrivão de Polícia é o responsável
pela formalização de todos os atos de Polícia Judiciária, desde o registro da notitia criminis
até a remessa dos autos ao Poder Judiciário. Na qualidade de integrante da equipe de
investigação, o Escrivão de Polícia, num local de crime, deverá auxiliar a autoridade e os
Peritos Criminais e Médicos Legistas nas arrecadações, nas apreensões, efetuar anotações de dados e informes diversos e, ainda, estar atento aos circunstantes, que podem
transformar-se em importantes fontes de informação.
Por fim, podemos conceituar o Escrivão de Polícia da equipe de investigação, como
o compilador, o elo entre os demais integrantes, e o responsável pela documentação de
toda a investigação criminal.
2.2.1.3. Investigador de Polícia
Não existe outra destinação da atividade profissional do Investigador de Polícia
que supere a do integrante de uma equipe de investigação nos crimes contra a pessoa.
Constitui a essência dessa importante carreira policial, pois exige uma gama de conhecimentos, inteligência, atenção, dedicação e paciência, que outras investigações, mesmo as
mais complexas, dispensam.
O Investigador de Polícia no local do crime, de início, observará, atentamente, a
cena a fim de registrar sua própria impressão a respeito dos fatos. Verificará como ocorreu o fato, quais as vias de acesso da vítima e autor, quais os vestígios perceptíveis, a
disposição de móveis e utensílios, enfim, a noção global do conjunto representado pelo
cenário, que será de grande valia para a continuidade dos trabalhos.
Numa segunda etapa, ainda no local, o Investigador de Polícia deverá manter contato com testemunhas, visando conhecer a vítima, suas atividades, personalidade e seus
hábitos, bem como as pessoas com as quais se relacionava.
A terceira, e última etapa relacionada à cena do crime, consistirá no acompanhamento atencioso dos trabalhos realizados pelos Médicos Legistas e Peritos Criminais,
tanto no levantamento do local propriamente dito, quanto nos trabalhos decorrentes.
Esta fase propiciará ao Investigador de Polícia o conhecimento da causa da morte,
o tempo decorrido, os meios e modos empregados, circunstâncias que poderão ser reveladas após os exames de laboratório, além da fixação do local por meio de levantamentos
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fotográficos, topográficos, filmagens etc. Modernamente, ainda pelo método da recognição
visuográfica de local de crime, elaborada por ele próprio.
Essas três etapas referem-se aos elementos materiais e às primeiras informações
sobre o fato, com base no exame do local do crime. Se percorridas essas etapas, a autoria
ainda for desconhecida, deverá o Investigador de Polícia iniciar uma nova fase de investigação, a da formulação das hipóteses. No dizer de Coriolano Nogueira Cobra,“hipóteses,
no terreno criminal, são suposições provisórias, a respeito de crimes, de suas circunstâncias, motivos e autorias, as quais deverão ser examinadas com o objetivo de se verificar
quais as que têm correspondência com a realidade, obtendo-se, desse modo, elementos
que permitam ou auxiliem o esclarecimento dos delitos”.1
Na formulação das hipóteses e, posteriormente, na verificação dessas, é que o Investigador de Polícia terá que se empenhar com afinco e utilizar todos os seus conhecimentos
para obter o sucesso desejado em sua missão. Esta fase tem início determinado, mas seu
término é imprevisível, o que faz desse policial civil, sem dúvida nenhuma, um dos mais
importantes integrantes da equipe.
2.2.1.4. Médico Legista
O trabalho do Médico Legista, eminentemente técnico, no local do crime, é feito em
conjunto com o Perito Criminal. Essa atuação conjunta é conhecida como perinecroscopia,
isto é, o exame do cadáver ainda integrando o local do crime, antes de sua remoção para
o necrotério.
Nele, o Médico Legista terá condições de avaliar o tempo da morte, constatar sua
realidade, descrever as lesões observadas, bem como quais os agentes lesivos empregados. Deverá trocar informações com os Peritos Criminais no aspecto restrito às provas
materiais e, com o Delegado de Polícia e investigadores, quanto aos pontos de interesse
à investigação propriamente dita.
Uma vez removido o cadáver para o necrotério, o Médico Legista realizará a necropsia
e solicitará os exames laboratoriais que julgar necessários ou os que forem requisitados pela
autoridade policial. Surgindo, no curso dos exames, qualquer fato novo, que possa interessar à investigação, deverá dar notícia aos demais integrantes da equipe, com a maior
brevidade, pois o tempo perdido é inimigo do sucesso no terreno da investigação criminal.
2.2.1.5. Perito Criminal
A atuação do Perito Criminal na equipe de investigação é da maior relevância, uma
vez que responsável pela fixação e levantamento do local do crime e, posteriormente, pela
complementação da perícia com os diversos exames realizados em laboratório. Deverá
trabalhar em estreita colaboração com os demais integrantes da área técnico-científica,
v.g., Médico Legista, Papiloscopista e Fotógrafo Técnico-Pericial. Deverá, finalmente,
interagir com o Delegado de Polícia e investigadores.
1
COBRA, Coriolano Nogueira. Manual de Investigação Policial, Editora Saraiva, 7ª edição, revista e
atualizada, São Paulo, 1987, p. 126.
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No local do crime constatará a posição do cadáver e todos elementos sensíveis, tais
como, vestes da vítima, vestígios de luta, manchas e rastros. Determinará quais os meios
empregados para a obtenção do resultado letal. Se através de arma de fogo, procederá aos
ensaios iniciais de balística. Deverá, finalmente, registrar e informar, de pronto, ao Delegado de Polícia caso constatada a hipótese da morte ter ocorrido em local diverso do
encontro do cadáver ou sua remoção no próprio local.
Nos laboratórios do Instituto de Criminalística, ou em seus núcleos especializados,
os Peritos Criminais executarão os diversos exames decorrentes, tantos quantos forem
necessários ou requisitados, sempre dentro dos prazos legais, a fim de que não haja quebra do ritmo investigatório.
2.2.1.6. Papiloscopista
Responsável pela coleta de vestígios papiloscópicos nos locais de crimes e em
suportes diversos que tenham relação com o evento, o Papiloscopista tem importante
participação na identificação de vítimas desconhecidas e, principalmente, nos casos em
que os cadáveres encontram-se em adiantado estado de putrefação, através do processo
conhecido doutrinariamente como luva.
2.2.1.7. Fotógrafo Técnico-Pericial
Outro integrante do ramo técnico-científico da equipe de investigação, cujo trabalho está totalmente entrelaçado com o do Perito Criminal, do Médico Legista e do Papiloscopista, é o Fotógrafo Técnico-Pericial.
Responsável pelas tomadas fotográficas que consistirão na fixação do local do crime, sua experiência profissional nessa atividade autoriza-o a sugerir os melhores ângulos
ou posições ao Perito Criminal ou Médico Legista, no trabalho de levantamento.
Outros policiais, eventualmente, poderão integrar uma equipe de investigação,
principalmente o Agente Policial, responsável pela condução dos integrantes, ou partes,
ao local do crime ou aos diversos pontos para os quais a investigação convergir.
Na Polícia Civil paulista, atualmente, os Agentes Policiais têm suas funções muito
assemelhadas às dos Investigadores de Polícia.
Finalmente, mesmo não sendo considerado integrante da equipe de investigação,
não se pode deixar de mencionar a atuação do policial uniformizado, que sendo, via de
regra, o primeiro a tomar contato com os locais de homicídios, presta inestimáveis serviços à investigação quando os preserva corretamente, evitando sua descaracterização
e possibilitando, assim, o êxito das diligências futuras, conforme preceitua a Resolução
SSP-382, de 1º de setembro de 1999.

3. HOMICÍDIO DOLOSO
O primeiro artigo da parte especial do Código Penal, define, singelamente, o tipo
penal do homicídio, através da expressão “matar alguém”, que, por si só, traduz a ação
humana de subtração da vida de um ser humano.
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3.1. Considerações preliminares
O homicídio doloso de autoria desconhecida é o crime que mais trabalho exige das
equipes de investigação, tanto pela sua relevância quanto pela sua complexidade. É sempre
uma investigação difícil, pois a eliminação do homem por seu semelhante, mesmo para o
mais cético e cruel dos assassinos, é um ato cuja autoria raramente é motivo de regozijo,
visto que, obviamente, o silêncio emerge como grande obstáculo a ser transposto.

3.2. Investigação clássica do homicídio
Esse tipo de investigação passa, obrigatoriamente, pelas sete perguntas tradicionais: I – o quê? II – quando? III – onde? IV – como? V – por quê? VI – quem vítima?
VII – quem autor?
Normalmente, as quatro indagações iniciais são respondidas com facilidade, quando
a ocorrência é criteriosamente registrada pela unidade policial de base territorial, com apoio
nas informações preliminares obtidas pela equipe de investigação.
Constituem elas fatos perceptíveis, comuns e quase todos referentes ao local do
crime. Deve-se ter cautela apenas quanto à caracterização do homicídio e com os meios
empregados, o que corresponde às indagações: I – o quê? e IV – como?
O quinto quesito, por quê?, é o passo fundamental da investigação propriamente dita.
Pode-se entender, até mesmo, que esclarecido o motivo do homicídio, a solução da investigação será uma conseqüência lógica. Entretanto, as razões que levam alguém a assassinar
outrem são as mais variadas e somente uma investigação eficaz poderá proporcionar
resposta a essa indagação.
Na busca da resposta à quinta indagação, por quê?, a investigação encontrará sérios
obstáculos quando se tratar de vítima que não integre nenhum grupo de risco ou quando
o motivo do crime for banal ou imponderável, fato que tem preocupado as autoridades
policiais em razão da sua crescente freqüência.
A sexta indagação, quem vítima?, embora pareça de fácil resposta, nem sempre o é.
Nas grandes cidades, o trânsito de forasteiros é intenso, ou normalmente os moradores de
uma região não conhecem os de outra, passando, às vezes, vários anos sem visitar os
bairros distantes daqueles onde residem. A falta de documentos que possa apontar a identidade da vítima, por vezes transforma-se em grande empecilho para a investigação,
implicando na realização de várias diligências para a obtenção dessa resposta.
A divulgação de fotos, características físicas, particularidades, retrato falado, vestígios de roupas ou objetos pessoais, são importantes auxiliares da investigação, principalmente após a desvinculação constitucional da identificação criminal dactiloscópica obrigatória, política criminal que vem acarretando o progressivo esvaziamento dos arquivos
papiloscópicos da Polícia Civil.
Muitas vítimas são sepultadas sem que sua identidade seja descoberta e, de forma
lacônica, pode-se afirmar que as investigações sobre os crimes que as geraram, as acompanham.
A resposta à sétima e última indagação clássica da investigação policial, quem
autor?, como se pode presumir, é o objetivo de todo policial investigador, pois em resu69
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mo, representa a conclusão dos trabalhos, que podem ser encerrados com a certeza ou
com a convicção.
A certeza será a resposta à sétima indagação, quem autor?, com sua qualificação e
seu conseqüente indiciamento em Inquérito Policial, entendendo-se que haja correspondentes provas subjetivas e materiais reforçando a tese de autoria do crime.
O mesmo não ocorrerá quando as provas colhidas, tanto materiais quanto subjetivas, não traduzirem aquela qualidade, isto é, ainda que evidentes possam ter outra interpretação, quando, então, estaremos diante da convicção.
A busca dessa sétima resposta é luta sem trégua empreendida pelos policiais civis
da equipe de investigação e, quando não encontrada nas diligências iniciais, maior dedicação e trabalho devem ser empregados. A solução de casos intrincados, após vários
anos decorridos, não constitui novidade, mesmo porque a lei penal brasileira prevê prazo
prescricional dilatado de 20 (vinte) anos para punição do autor do crime.
O desarquivamento do feito sempre é deferido pelo Poder Judiciário, desde que surjam fatos novos, conforme extrai-se da leitura do artigo 18 do Código de Processo Penal.
A especialização na investigação do crime de homicídio é muito importante, assim
como a manutenção do policial civil vocacionado na equipe de investigação.
O local do crime e as minúcias das diligências empreendidas permanecem de tal
forma gravadas na mente do policial civil, que a transforma em poderoso arquivo, acessado,
automaticamente, sempre que a mais simples semelhança de procedimentos criminais
venha ocorrer.
Mesmo com o avanço da Informática, esse notável acervo arquivado nas mentes
dos integrantes das equipes de investigação constitui patrimônio respeitável e que deve
ser preservado pelas organizações policiais. É a centelha que aciona o mecanismo da
computação, e que esclarece crimes tidos como insolúveis, assim considerados por mais
de uma dezena de anos.

3.3. Informações sobre a vítima
As informações sobre a vítima são fundamentais para a descoberta dos motivos
determinantes do homicídio. As estatísticas são pródigas em apontar causas que levam
certas pessoas, integrantes dos chamados grupos de risco, a se transformarem em vítimas.
A marginalidade, de um modo geral, abrangendo a ociosidade e a prostituição, a
freqüência a estabelecimentos noturnos de baixo nível, casas de jogos, bares, locais de
tráfico e uso de drogas, trânsito por lugares ermos em horas impróprias, são exemplos
desses grupos de risco.
O aprofundamento da investigação sobre a vítima irá apontar se ela pertencia a
algum desses grupos e, uma vez comprovada a condição, as diligências deverão ser norteadas nesse sentido.

3.4. Vetores do homicídio
Os vetores tradicionais do crime de homicídio sofrem variações no tempo e no
espaço. Assim, os principais motivos determinantes do crime, numa pequena localidade,
são diferentes daqueles de um município de porte médio e, também, de uma megacidade.
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O mesmo pode ser dito quanto ao tempo, pois os motivos, que geravam os homicídios, na década de vinte ou trinta, não serão os mesmos deste início de milênio, com
raríssimas exceções, tal como o homicídio passional.
Trabalho estatístico do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de São
Paulo – DHPP, elaborado no primeiro semestre de 2001, visando o aprimoramento das
investigações daquele órgão, acusou as seguintes causas principais: 1ª) drogas, 2ª) vingança, 3ª) objetivo patrimonial, 4ª) desentendimento em bares e 5ª) amor passional.
Embora tais dados refiram-se à capital paulista e sua área metropolitana, pode-se
entender que sejam semelhantes em outras capitais e cidades com população acima de
um milhão de habitantes.

3.5. Homicídios múltiplos
Com o crescimento desordenado das cidades, as favelas e as habitações precárias
ganharam proporção, tanto na zona central quanto na periferia. Seus habitantes, quase
sempre oriundos de outros Estados, integram grupo de risco comum nos dias atuais,
ou seja, o do homicídio múltiplo, ou chacina, como vulgarmente conhecida a modalidade.
Nesses crimes, a ação dos autores é rápida, preferencialmente noturna, tendo como
palco, botequins, casebres ou quartos de habitações coletivas. Na quase totalidade dos
casos, os motivos dos homicídios múltiplos vinculam-se ao tráfico de drogas, sobretudo
dívidas e disputas pelos pontos de venda.
A investigação, apesar de difícil pela escassez de informações, na maioria das vezes
é bem sucedida. Os policiais civis da área de narcóticos acabam por esclarecê-los no
curso normal de suas diligências.
3.5.1. Homicídios seriados e perfilamento psicológico na investigação
A importância do assunto em epígrafe torna necessária a repetição da lição doutrinária de José Carlos Gomes, Professor da Academia de Polícia do Estado de São Paulo,
que, sobre a questão, assim se manifesta: “Uma nova modalidade surge no Brasil, falamos dos serial-killers, que promanam a obscura visão da degradação humana como um
sub-produto da civilização hedonista. Ícones da destruição, criam uma simbiose que vai
desembocar no aproveitamento sensacionalista da mídia aliada à noção: “homicidas
por natureza”, criando uma inevitabilidade do impulso criminoso. Francisco de Assis
Pereira, “o Maníaco do Parque”, é um exemplo vivo desse perfil criminógeno, ao matar
9 mulheres e ser suspeito de outras mortes.
Fortunato Botton Neto, “o Matador do Trianon”, matou 7 homossexuais; Marcelo
de Andrade violou e assassinou 14 garotos, Leonard Lake torturava e matava as vítimas, depois gravava em vídeo; Henry Lee Lucas crucificou e estraçalhou 600 pessoas; Albert de Salvo “o Estrangulador de Boston”, eliminou 18 vitimas; Jeffrey Dahmer
esquartejou e comeu os corpos de 15 rapazes; psicopatas que cometem crimes em
série, vivem os mesmos estados psicológicos – antes, durante e depois de liquidar suas
vítimas.”
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Prossegue o renomado professor: “No Estado de Virgínia, na cidade de Quantico,
nos Estados Unidos, fizemos um curso na Academia do FBI, no qual estudamos a personalidade do criminoso ao cometer homicídios em série.
De repente, um rapaz pobre, de aspecto comum, virou capa das principais revistas
do país. Ninguém conseguia entender como aquele sujeito magro, de 25 anos, barba rala
e a cabeça baixa podia ter feito o que fez. Mas ele fez. Responsável pela violação e morte
de 14 meninos, Marcelo de Andrade descreveu para a imprensa, com requintes de crueldade, cada um de seus crimes hediondos.
Os pais das vítimas não puderam acreditar na frieza com que o psicopata praticou
e relatou os assassinatos das crianças. A descrição em pormenores dos crimes é prática
comum entre os assassinos que cometem crimes em série, ou seja, várias mortes com a
mesma mecânica.
Esses criminosos seqüenciais apresentam um mesmo padrão de comportamento.
É possível, a partir de dados colhidos nos locais do crime, obter o perfil psicológico do
homicida, uma espécie de radiografia da mente psicótica, que pode ajudar a polícia a
capturar o matador.”
Analisando a conduta dos homicidas seriais, alerta o apreciado doutrinador: “Os
psicopatas passam geralmente por sete fases, entre a excitação para matar e o arrependimento por seus atos criminosos.
A primeira fase é conhecida como áurea. Nela, o psicopata é levado a altos graus
de excitação. A compulsão para o crime é irreprimível. Ele sente uma espécie de sede
incontrolável. Só saciada com o sangue das vítimas.
Excitado e dominado pelo desejo de matar, ele é arremessado para as ruas. Nada
contém o impulso. O criminoso necessita urgentemente aliviar-se da pressão psicológica
sobre sua alma inquieta.
Segue-se a segunda fase, a do cerco. O maníaco planeja a abordagem, escolhendo
inclusive o cenário para o crime que vai praticar.
Ao contrário do que se imagina, os psicopatas costumam ser pessoas inteligentíssimas. E com sensibilidade suficiente para perceber as diversas reações de suas vítimas.
A terceira etapa da psicopatia criminosa: o cortejo. Maliciosamente, atrai a vítima e
a seduz, oferecendo coisas que ela gostaria de ter. Para os policiais, esse é um estágio
importante para entender como funciona a sua cabeça doentia. O psicopata geralmente
não queima etapas, seguindo um ritual completo de aproximação e conquista.
A quarta fase é a da captura propriamente dita. A vítima já foi seduzida, e ele revela
suas verdadeiras intenções.
Na quinta fase do processo comum dos psicopatas, esquece sua dor e concentra-se
na busca do prazer. Pelo menos, no intervalo do tempo em que está matando.
A sexta fase da mente psicopata é a do fetiche. Resolve guardar uma lembrança do
crime. Quase sempre é assim. Alguns até gravam em vídeo seus atos criminosos, como é
o caso do americano Leonard Lake e seu comparsa Charlie No. Outros voltam ao local do
crime para rememorar. “O Monstro de Niterói”, por exemplo, retornou para “alimentar”
o cadáver de um menino assassinado. Francisco de Assis Pereira, ao chegar à mata do
Parque do Estado, indicou o local onde se encontrava o corpo de uma de suas vítimas aos
policiais que investigavam seus crimes.
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Nesse estágio, ele já está passando da sexta para a sétima fase de sua loucura:
a expiação e o arrependimento.”
E encerra a sua lição nos seguintes termos: “Alguns procuram alívio na religião.
Marcelo participava de cultos na Igreja Universal do Reino de Deus. Guardava folhetos
e livros místicos ao lado de revistas pornográficas gays. Francisco de Assis Pereira, em
recente reportagem no programa “Fantástico”, apresentou as mesmas características.
O maníaco não consegue viver com a culpa de seus crimes. Ele precisa se sentir
perdoado.
Depois dessa última fase, ele pode passar meses e até anos sem matar. Consegue
viver normalmente na sociedade, como cidadão comum.
De repente, volta o desejo de trucidar, esganar, estuprar. E ele volta novamente à
primeira fase do processo da psicopatia. Mentes assim não têm cura.”2

4. HOMICÍDIO CULPOSO
O homicídio culposo, decorrente de ação ou omissão por imprudência, negligência
ou imperícia, freqüentemente tem sua autoria esclarecida sem muita dificuldade. É fácil
defender tal premissa, pois quem age com culpa não deseja o resultado letal, uma vez que
o fato em si é caracterizado pela acidentalidade.
Acidente do trabalho, envenenamento, disparo acidental de arma de fogo, desabamento, desmoronamento, deslizamento, manuseio de explosivos, gases e outras substâncias inflamáveis e, principalmente, acidentes de trânsito são exemplos dessa modalidade.

4.1. Morte no trânsito
O Estado de São Paulo conta com frota de mais de doze milhões de automóveis,
ônibus e caminhões, além de um número sempre crescente de motocicletas e bicicletas.
Esse universo de veículos circulando pela deficiente malha viária, principalmente na
Capital, causa elevado número de mortes, em decorrência de atropelamentos, choques e
colisões. Grande parte desses óbitos são homicídios culposos de autoria desconhecida, que exigem investigação especializada por parte da Polícia Judiciária.
4.1.1. Investigação nos crimes de trânsito
Diante da necessidade de uma investigação especializada nos homicídios e lesões
corporais de autoria desconhecida envolvendo veículos automotores, foi criada em São
Paulo, a 1ª Delegacia de Acidentes de Trânsito, junto à Divisão de Crimes de Trânsito do
Detran, operando conforme a Resolução SSP- 212, de 13/10/94.
Essa delegacia especializada atua em regime de plantão permanente, sendo acionada pelas unidades de base territorial quando o cadáver estiver no local, e este preservado.
2
GOMES, José Carlos. Perfilamento psicológico – a nova arma da Polícia para os homicídios seriados,
Informativo ADPESP, nº 41, dezembro de 1998, pp. 20 e 21.
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4.1.2. Rotina investigatória
A 1ª Delegacia de Acidentes de Trânsito, unidade especializada, atua com métodos
próprios desenvolvidos a partir de perícia minuciosa do local do acidente, bem como de
suas cercanias. Nesses eventos, os vestígios, não raras vezes, são encontrados a centenas
de metros do ponto de impacto.
Os vestígios do acidente, representados por fragmentos de vidros e plásticos, escamas de pintura e peças metálicas, são valiosos elementos para a definição da marca e tipo
do veículo. Detritos desgarrados dos pára-lamas e assoalho podem indicar a procedência
do veículo, enquanto que as marcas de frenagem podem determinar a velocidade desenvolvida.
Pesquisas efetuadas através dos diversos programas de Informática, desenvolvidos
especialmente para o Detran, têm produzido bons resultados às investigações. Vários
veículos envolvidos em acidentes têm sido identificados através da pesquisa denominada
fragmentos.
Além desse apoio técnico, as investigações sobre acidentes de trânsito com vítimas
fatais obedecem à rotina das informações das testemunhas.
A fiscalização de oficinas especializadas em reformas de latarias, conhecidas como
funilarias, assim como as lojas que comercializam pára-brisas novos e usados, também
são freqüentes na rotina investigatória dessa infração penal.
Diante de tal especialização, o índice de esclarecimento dessas ocorrências, lamentavelmente, ainda é muito baixo, tanto pela ausência de multiplicadores que levam ao
cometimento do tipo, bem como pelo perecimento da própria prova.
4.2. Suicídio
O suicídio, destruição da própria vida, não é reconhecido como tipo penal, mesmo
porque a morte extingue a pretensão punitiva do Estado. Entretanto, a lei penal substantiva tipifica o induzimento, instigação ou auxílio a suicídio.
4.2.1. Caracterização do suicídio
Para a Polícia Judiciária é de suma importância a caracterização do suicídio, pois
facilita o trabalho de investigação decorrente. Uma vez excluída a hipótese de homicídio,
caberá apenas indagar sobre as causas do desatino, para extinção ou reforço da tese de
instigação, induzimento ou auxílio.
4.2.2. Causas do suicídio
Existem suicidas que são pessoas aparentemente normais, não sugerindo qualquer
desequilíbrio mental. Todavia, constituem exceção à regra. Estudos revelam que as tentativas e as ameaças são registradas com muita freqüência nos antecedentes comportamentais
dessas infelizes criaturas.
Suicídios na família também são causas muito freqüentes, além do envolvimento da
pessoa com drogas, doenças incuráveis, grandes dissabores amorosos e perdas financeiras.
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4.2.3. Cautelas necessárias
Os vestígios encontrados num local de suicídio são característicos e, por vezes,
abundantes. No entanto, o investigador deverá desconfiar da cena, quando as evidências desses vestígios forem exageradas, já que poderão estar dissimulando um homicídio
doloso.
O exame de cartas dos suicidas, comparando-se a caligrafia com escritas anteriores,
a verificação da sede da lesão, a posição da arma, a disposição do corpo em conjunto com
os móveis e objetos do ambiente, deverá estar harmonicamente interligado e ser coerente
com o ato praticado.
Quando o suicídio for praticado com arma de fogo, o exame residuográfico nas mãos
do suicida será imprescindível.
A literatura policial brasileira registra alguns casos de suicidas que tentaram maquiar
seus tresloucados atos com o propósito de incriminar inocentes, logicamente opositores
ou inimigos.
Como se observa, a investigação do suicídio é aparentemente simples, mas exige
cautela para que não ocorram inversões em seu rumo, que depreciam o trabalho policial.

4.3. Aborto
A legislação penal é específica no tocante à proteção da vida e trata do aborto nos
artigos 124, 125, 126, 127 e 128 do Código Penal.
O primeiro refere-se ao aborto praticado pela própria gestante ou com o seu consentimento. O artigo 125 tipifica a forma mais grave, e que maior interesse policial desperta,
pois cuida do aborto provocado por terceiro, sem o consentimento da gestante. O artigo
126 reprime o aborto provocado por terceiro com a anuência da gestante. Os artigos 127
e 128 complementam essa repressão.
O conceito doutrinário de aborto, aliás, termo impróprio, pois aborto é o resultado
de um ato de abortamento, diz respeito à interrupção da gravidez com a destruição do
óvulo fecundado, do embrião ou do feto.
4.3.1. Aspecto médico-legal
O aborto provocado ou consentido, antes de ser um problema policial, é assunto de
grande interesse social e, principalmente, de saúde pública.
O número absurdo de abortos, estimado em cinco milhões de casos anuais no
Brasil, segundo estatísticas da Organização Mundial da Saúde – OMS, traz um grande
desconforto às autoridades sanitárias, pois a maioria desses procedimentos não obedece
princípios mínimos de higiene, colocando em risco a vida da gestante. Logicamente, tal
preocupação refere-se aos abortos praticados por parteiras, enfermeiras, ou, até mesmo,
pessoas leigas em ambientes impróprios.
Os procedimentos efetuados por médicos em hospitais ou clínicas, apesar de não
representarem perigo à saúde das gestantes, são, igualmente, objeto da ação policial quando
não constituírem as exceções legais previstas no artigo 128, incisos I e II, do Código
Penal.
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4.3.2. Ação policial
O crime de aborto, na maioria das vezes, chega ao conhecimento da autoridade
policial em decorrência da imperícia do sujeito ativo, que acaba provocando lesões, ou
até mesmo, a morte da gestante. Raramente por denúncia.
Com essas informações, a investigação é direcionada ao consultório médico ou ao
local improvisado conhecido na gíria policial como fábrica de anjos. A prisão em flagrante
delito dos responsáveis é quase certa, visto que uma das características da modalidade é
a sua alta rotatividade.
Outra forma de investigação desse ilícito penal é o contato de policiais com informantes que residam ou tenham alguma atividade nas proximidades de clínicas ou consultórios suspeitos. A movimentação constante de casais, principalmente, pela manhã, é um
indício muito comum na consumação desse tipo penal.
4.3.3. Das provas
No crime de aborto, tipicamente relacionado a procedimento médico-cirúrgico,
implica entender que a prova principal está fundada nos preceitos de Medicina Legal,
muito embora uma série de vestígios possa também indicar a prática abortiva.
Indispensável o exame de constatação de gravidez no ato da prisão em flagrante,
observando-se o disposto no inciso LXIII do artigo 5º da Constituição Federal, que garante
o direito ao silêncio. Recomenda-se que a gestante, o sujeito passivo, submeta-se a novo
exame após o decurso de 10 (dez) dias, ocasião em que o resultado será certamente negativo. Essa é uma prova irrefutável de que a examinanda estava grávida no dia da prisão
em flagrante e que, por ocasião do exame, não, concluindo-se, portanto, pela ocorrência
da prática abortiva.
O feto e fragmentos de placenta, quando apreendidos, também devem ser submetidos à perícia e, nos dias atuais, com a possibilidade do exame pela técnica de DNA, tais
vestígios transformam-se em provas materiais de alto valor probatório porque vinculam a
pessoa do sujeito passivo ao crime.
Instrumentos cirúrgicos, tais como curetas, pinças, bicos de pato e outros privativos de uso médico, quando encontrados na posse de parteiras, ou curiosas, indicam
prática delituosa. Estoque de medicamentos específicos, também, constituem fortes
indícios.
Nas clínicas e consultórios suspeitos, todas as anotações, agendas, fichários e computadores devem ser apreendidos e periciados, uma vez que podem conter informações
preciosas à investigação. Na hipótese, recomenda-se rigoroso levantamento fotográfico.
Na ocorrência de óbito da gestante, é comum encontrar-se objetos e substâncias
utilizadas na prática abortiva dentro da cavidade uterina.

4.4. Lesões corporais
A lesão corporal é figura penal comum de maior incidência. Numa comunidade, a
freqüência de desentendimentos, desinteligências, vias de fato, brigas ou rixas é considerável, mas apenas uma pequena parcela desse universo chega ao conhecimento das autoridades policiais.
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A própria legislação brasileira, a partir de 1995, com o advento da Lei nº 9.099, deu
nova característica ao crime tutelado pelo artigo 129, caput, do Código Penal, condicionando-se a inauguração da ação penal à representação da vítima.
4.4.1. Ação policial
Quando a Polícia é acionada para tais ocorrências, geralmente trata-se de conflito ou
briga envolvendo vários contendores. O ambiente propício é exatamente aquele onde existe concentração popular, v.g., festas, bailes, espetáculos esportivos ou artísticos, e bares.
O primeiro passo na investigação de lesões corporais concretiza-se com a coleta
de informações para se saber os motivos da briga, as pessoas envolvidas, quem iniciou
o conflito e, se possível, a apreensão de armas ou objetos improvisados utilizados na
prática agressiva.
Após as diligências iniciais, e a expedição de requisições de exames médico-legais,
deverá a investigação concentrar-se nas informações fornecidas pela vítima. Esta, em última análise, será a figura central de toda a ação policial, pois, caso não manifeste o desejo
de prosseguir no procedimento apuratório, inútil serão as diligências futuras.
Os registros dessas ocorrências, ainda que arquivados, devem ser cautelosamente
mantidos nas unidades policiais, mesmo porque não é novidade que um caso banal venha
a se transformar em homicídio, no futuro.
4.4.2. Lesões corporais culposas
Consoante tratamento dado aos homicídios culposos, a linha de trabalho investigatório é exatamente a mesma em se tratando de lesões corporais.
Cuidando-se de lesões decorrentes de acidentes comuns, raramente de autoria desconhecida, a palavra da vítima é importante para o esclarecimento.
Nos acidentes de trânsito, cuja delegacia especializada do Detran tem atuação em
São Paulo – Capital, nos termos da Resolução SSP-212, de 13/10/94, percebe-se que as
informações fornecidas pela vítima, muitas vezes, colaboram para o esclarecimento do
delito, ao indicarem detalhes sobre o local, o veículo, ou sobre o condutor e seus acompanhantes.

5. INVESTIGAÇÃO NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO
A investigação nos crimes contra o patrimônio exige minuciosa análise, como a que
se segue.

5.1. Generalidades
No Brasil, o direito de propriedade é garantido pela Constituição Federal, quando
trata dos direitos e das garantias fundamentais, no inciso XXII de seu artigo 5º. O Código
Penal, no Título II de sua parte especial, em oito capítulos, tipifica os Crimes Contra o
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Patrimônio, com as respectivas penas. Igualmente, a Lei das Contravenções Penais contempla, com um capítulo, as contravenções referentes ao patrimônio, existindo, também,
legislação esparsa que trata de aspectos específicos da matéria.
Para tornar mais racional e prático este estudo, seguiremos a disposição articulada
na lei penal substantiva, do crime de furto, artigo 155, até o de receptação, artigo 180, para
estabelecer procedimentos básicos de investigação, buscando uniformizar, na medida do
possível, a rotina do trabalho apuratório.

5.2. Furto
Furtar é subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, nos termos do artigo
155 do Código Penal. A julgar pela sucinta descrição do tipo penal, é de supor tratar-se
de crime de pouca complexidade, porém, na prática, a apuração das circunstâncias que
o envolvem, e a identificação dos seus autores, exigem um trabalho investigativo muitas
vezes demorado e difícil.
Com efeito, se por um lado, os autores de furtos quase nunca deixam vestígios e
indícios peculiares, por outro, raramente se encontram testemunhas ou se consegue, mesmo através das vítimas, informações úteis e confiáveis.
Seja como for, a investigação de qualquer crime deve partir do local em que tenha
ocorrido; no caso do furto também não é diferente. Tudo o que com ele se relacionar, ainda que pareça à primeira vista irrelevante, deve ser objeto de cuidadoso levantamento.
5.2.1. Vestígios, indícios e oitiva das partes
A partir do levantamento de vestígios, i.e., de tudo o que tem relação com o crime,
e de indícios, e.g., circunstâncias conhecidas e provadas, colhidos no local do furto, deve
o policial incumbido das investigações passar para a etapa seguinte, ouvindo as partes
envolvidas.
A primeira pessoa que deve ser ouvida, sempre que possível e conveniente, é a
vítima, a maior interessada no esclarecimento do fato e que pode fornecer, com fidelidade, os elementos necessários para que o policial possa iniciar o seu trabalho.
Igualmente importantes são os depoimentos de eventuais testemunhas. Na oitiva
dessas, o investigador não deve desprezar qualquer detalhe, por mais irrelevante que, a
princípio, possa parecer, uma vez que o modus operandi é de fundamental importância,
tanto na investigação preliminar, quanto na formação do conjunto probatório.
Portanto, quando o furto deixar vestígios, seu levantamento torna-se imprescindível, devendo ser minuciosamente feito, ainda que aparentemente não apresentem campo
propício para a necessária perícia técnica.
5.2.2. Modus operandi
Modus operandi, do latim, significa modo de operar. Em Policiologia, adota-se
a expressão para definir a forma costumeira de agir dos criminosos.
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Muitas são as maneiras utilizadas pelos marginais para praticar crimes, razão pela
qual a Polícia Civil deve dispensar maior atenção ao modo de agir de cada malfeitor, uma
vez que, quase sempre, atuam do mesmo modo quando cometem determinados delitos.
Casos há em que o modus operandi é determinante para o esclarecimento do crime de
furto, por força da comparação com casos anteriormente esclarecidos ou sobre os quais
haja indicação segura de autoria.
Nessa linha de investigação, é de todo conveniente a utilização dos recursos de
Informática na classificação e na catalogação do modo de agir de cada delinqüente ou
quadrilha, bem como suas predileções por locais, horários e objetos a serem furtados,
complementada sempre por outros dados, tais como, meios empregados, eventuais vestígios e tipos de estabelecimentos e pessoas visadas.
Conquanto sejam raros os casos de ladrões que se dedicam habitualmente a furtos
simples, tal hipótese não pode ser descartada, como também merece atenção a freqüência
com que ocorrem furtos continuados em estabelecimentos comerciais e industriais. No
primeiro caso, os meliantes são denominados espiantadores ou descuidistas, conhecidos
como ladrões de ocasião. Para o segundo, quando os furtos se sucedem, é recomendável
o emprego da campana ou da infiltração como meios eficientes de investigação.
5.2.3. Rotina de atuação
Para casos de furto, como forma de ação padronizada, recomenda-se a seguinte
rotina: a) levantamento completo dos eventuais vestígios e indícios encontrados no local,
preservando os que oferecerem condições para serem periciados, b) oitiva da vítima e
das testemunhas, quando possível, c) consignação do dia, hora e circunstâncias em
que ocorreu o furto, d) descrição dos bens subtraídos e obtenção de informações sobre
quem e, como, deu pela falta dos mesmos, ouvindo a pessoa que comunicou o fato à
Polícia, e) arrolamento de testemunhas, de pessoas suspeitas e eventuais receptadores,
f) obtenção de outras informações, inclusive quanto à existência de seguro, cobrindo os
bens subtraídos etc.
Oportuno ressaltar que, dependendo do local em que ocorreu o furto, do montante
e do valor dos bens subtraídos, a investigação preliminar deve se concentrar em estabelecimento comercial ou residência.
Deve-se considerar também a existência de dispositivo no Código Penal, em seu
artigo 155, § 3º, estabelecendo que se equipara à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico.
5.2.4. Furto qualificado
Considera-se qualificado o furto cometido com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou
destreza, com emprego de chave falsa ou mediante o concurso de duas ou mais pessoas.
Essas modalidades geralmente oferecem uma série de vestígios e indícios, razão
pela qual, analisaremos cada uma delas separadamente, cabendo ressaltar que, em muitos
casos, aplicam-se as mesmas regras válidas para o esclarecimento de furtos simples.
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5.2.4.1. Furto com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa
O furto, quando qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração
da coisa, nos termos do inciso I, do § 4º, do artigo 155 do Código Penal, revela atuação
de ladrões que, no jargão policial, recebem a denominação de arrombadores, escrunchadores ou escrunchantes. Os que se especializam em arrombar cofres são conhecidos como
marmotistas.
Esses marginais são os mais astutos. No entanto, sua atuação, de difícil dissimulação, geralmente deixa um bom campo para a perícia técnica, especialmente no tocante ao
levantamento de impressões digitais. Utilizam-se de marretas, talhadeiras, alavancas, pésde-cabra, furadeiras, brocas, alicates-de-pressão, explosivos e, até, maçaricos, enfim, tudo
aquilo que possa romper o obstáculo que impeça o seu acesso à coisa almejada.
Penetram em qualquer tipo de edificação, veículos, máquinas, móveis, abrem cofres
e rompem toda e qualquer proteção que os detenha.
Objetivando não deixar impressões digitais, utilizam-se de luvas, meias ou qualquer
material que possa evitar as impressões de seus desenhos papilares sobre qualquer suporte.
Contudo, outros vestígios poderão ser cuidadosamente levantados pelos policiais
civis incumbidos das investigações, para confronto com eventuais instrumentos apreendidos posteriormente, ou simplesmente abandonados no local.
Em muitos casos, os arrombadores esquecem, no local do furto, peças de roupa,
objetos de uso pessoal, restos de alimentos, escritos e até documentos, que passam a
constituir bons indicadores de autoria.
Outros recursos eventualmente disponíveis são as informações das vítimas e das testemunhas que poderão contribuir para identificar suspeitos e direcionar as investigações.
O confronto dessas informações armazenadas no banco de dados de modus operandi,
onde podem estar catalogados, entre outros vestígios, atos de vandalismo, restos de alimentos e bebidas, fezes, urina, bilhetes, sinais simbólicos, uso de máscaras e disfarces,
pichação de paredes e tentativas de incêndio, é outro bom recurso de investigação.
Deve-se lembrar, ainda, a existência do chamado espólio criminoso, constituído
por objetos furtados e que são indicadores de um determinado modus operandi, revelando a preferência que cada meliante tem por determinado tipo de coisa, influindo para essa
tendência a facilidade de venda, ou do transporte da mercadoria subtraída.
5.2.4.2. Furto com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza
No furto cometido com abuso de confiança, o êxito das diligências dependerá sempre da capacidade de investigação do policial, uma vez que, em regra, inexiste campo
para o levantamento pericial. Pouca diferença tem essa modalidade com o furto simples,
somente tornando-se qualificada, em razão da facilidade de acesso à res furtiva por parte
do autor, em virtude da confiança que lhe deposita a vítima. Assemelha-se, também, à
apropriação indébita.
Os casos mais comuns de furto com abuso de confiança são aqueles que envolvem
empregados domésticos ou pessoas que trabalham em estabelecimentos comerciais e
industriais, em razão dos serviços que executam, visto que passam a ter acesso livre aos
objetos que terminam por se assenhorear.
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Na hipótese de furto em residência, nunca se pode descartar a participação de pessoas da própria casa, inclusive familiares, em princípio tidas como insuspeitas. Quando
ocorrente em estabelecimentos comerciais ou industriais, geralmente sob a forma continuada, o meio de investigação mais eficaz é a infiltração, através da qual o policial passa
a conviver com os possíveis autores, facilitando sua identificação.
Ocorrendo a apreensão da coisa furtada, dependendo das circunstâncias, a confissão por parte do autor é quase certa.
No furto mediante fraude, o autor ou autores, geralmente pessoas astutas, utilizamse de artifícios ou manobras para distrair a vítima, agindo sorrateiramente. Recebem o
nome de escamoteadores, que, por definição vernacular, são os que fazem desaparecer as
coisas sem que se note, No linguajar policial são denominados espiantadores. Os que se
especializam em abrir bolsas são denominados chuqueiros.
Caso típico dessa espécie de furto, que assume aspecto de conto, é o chamado
suadouro, que ocorre quando os meliantes, agindo em dupla, atraem a vítima para um
encontro íntimo. Em dado momento, simulam uma abordagem passional diante da qual a
vítima para não ser envolvida, foge deixando seus pertences.
No furto qualificado pela destreza o ladrão age sozinho ou com um ou dois comparsas e, demonstrando habilidade, subtrai os pertences da vítima sem que esta perceba. É o
caso da chamada punga, que ocorre quando o ladrão saca a carteira do bolso da vítima
com tal habilidade que esta não se dá conta. Vem daí o conhecido termo punguista.
O comparsa que dá cobertura corporal à ação do punguista é chamado de esparro e,
geralmente, é quem recebe e esconde a carteira furtada.
Nesses casos a investigação deve começar pelo reconhecimento fotográfico, por
parte das vítimas em álbuns organizados pela Polícia Civil, sendo também oportuna
a descrição do modus operandi e de outros detalhes que possam identificar os autores.
5.2.4.3. Furto com emprego de chave falsa
Nesse caso o autor, conhecido no linguajar policial como micheiro, utiliza-se de
chave falsa ou micha, conseguindo chegar ao seu objetivo sem qualquer vestígio aparente.
Em tal hipótese, inexistindo furto, não deixa vestígios de violência para obtenção da
coisa, razão pela qual deve o policial deduzir, como ocorrência mais provável, a utilização
desse instrumento.
Resta assim ao investigador, além da confirmação do modus operandi, valer-se de
informações prestadas pela vítima, eventuais testemunhas, informantes ou denunciantes.
Os ladrões especializados em abrir gavetas, quase sempre muito hábeis, são conhecidos como gavioleiros. Geralmente conhecem os meandros da profissão de chaveiro,
quando não a exercem efetivamente.
5.2.4.4. Furto mediante concurso de duas ou mais pessoas
Outra qualificadora desse tipo penal é a ação conjunta de duas ou mais pessoas para
o seu cometimento. Na conceituação dessa forma de crime contra o patrimônio, assim como
nas de roubo e de extorsão, o legislador refere-se a duas ou mais pessoas. Quando trata
dos crimes contra a paz pública, tipifica o ato de “associarem-se mais de três pessoas, em
quadrilha ou bando, para fim de cometer crimes”.
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Esse concurso, que nos chamados pequenos furtos é de difícil constatação, torna-se
evidente quando a quantidade, o volume e o peso da res furtiva ou, ainda, a forma como
foi destruído ou rompido o obstáculo à sua subtração, o denunciam.
No trabalho de investigação, pode-se aplicar a mesma rotina que orienta o esclarecimento de qualquer outro furto, atentando-se, porém, para o modus operandi, que é diferente, peculiar.
5.2.4.5. Furto de coisa comum
Nesse crime, o sujeito ativo está restrito à figura do condômino, do co-herdeiro ou
do sócio, que subtrai para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém, a coisa
comum. Como o tipo encontra-se no rol dos crimes em que somente se procede mediante
representação, tem-se no representante, ou no documento por ele apresentado, a principal
fonte indicadora da autoria. A partir daí, basta seguir as pistas indicadas e aplicar as técnicas investigativas.

5.3. Roubo
O roubo é infração penal que ocorre, entre nós, com assustadora freqüência.
5.3.1. Roubo próprio
Configura-se o roubo próprio pela subtração de coisa móvel alheia, para si ou para
outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer
meio, reduzido à impossibilidade de resistência.
5.3.2. Roubo impróprio
Conceitua-se a figura do chamado roubo impróprio quando o autor, depois de subtrair
a coisa, emprega violência ou grave ameaça contra a pessoa, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa, para si ou para terceiro.
Se durante o roubo, da violência resultar lesão corporal de natureza grave, a pena
será agravada de acordo com a legislação em vigor; se ocorrer morte, hipótese conhecida
como latrocínio, considerado crime hediondo, tem-se a pena máxima, cujos limites são
de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos.
Várias modalidades de roubo vêm sendo praticadas atualmente, destacando-se os
aspectos da criatividade e ousadia por parte dos ladrões que, quase sempre, organizam-se
em quadrilhas, utilizando-se de recursos que dificultam a ação da Polícia Civil.
5.3.3. Roubo qualificado
Cinco são as variações admitidas como agravantes do tipo penal e que aumentam a
pena de um terço até metade. São elas, o emprego de arma, o concurso de duas ou mais
pessoas, quando a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal
circunstância, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para
outro Estado ou para o Exterior e se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo
sua liberdade.
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5.3.3.1. O emprego de arma
Inerente à figura típica do roubo, desponta cada vez mais o uso de armamento
moderno, sofisticado e até potencialmente superior àquele que os policiais civis usam no
seu dia-a-dia. Metralhadoras, submetralhadoras, fuzis, escopetas, pistolas, revólveres,
granadas e até armas brancas são adquiridas ilegalmente, quando não provenientes de
furtos ou roubos.
Convém ressaltar a importância de se registrar, com precisão e clareza, as ocorrências de roubo, descrevendo com detalhes a ação dos marginais, seu número, suas características físicas e fisionômicas, vestuário, armas utilizadas, como chegaram ao local e
dele saíram, se empregavam motocicletas, automóveis e aparelhos de intercomunicação
e outras particularidades.
5.3.3.2. Roubo em residência, estabelecimento comercial e casa de valores
Nos casos de roubos em residência, estabelecimento comercial ou casa de valores,
os delinqüentes, geralmente organizados em bandos e bem armados, aterrorizam suas
vítimas, não hesitando em disparar suas armas, dificultando futuro reconhecimento e
garantindo uma fuga segura. Utilizam-se de veículos novos e possantes, quase sempre
produto de furto ou roubo, abandonados logo após a consumação do assalto.
Para a prática dessas modalidades delituosas, verdadeiras operações de guerra são
organizadas com esquemas de cobertura a pé e motorizada, utilizando-se intercomunicadores e outras táticas que tornam segura a atuação e a fuga dos criminosos.
5.3.4. Rotinas investigatórias
A partir do local do fato, do depoimento preliminar das testemunhas e do encontro
dos veículos utilizados na fuga é que se iniciam as investigações. Nelas devem ser levantados vestígios, indícios e dados sobre o modus operandi. Testemunhas podem dar informações preliminares, descrevendo a ação do bando e as características de cada integrante,
meios empregados e rota de fuga.
Posteriormente, o policial civil experiente deve sair em busca de informações que
possam fornecer pistas que conduzam aos possíveis autores, receptadores, pontos de
reunião e de encontro da quadrilha.
Indispensável, na seqüência investigatória, que se recorra a banco de dados, retrato
falado, álbuns e fichários das unidades policiais civis especializadas, que guardam informações sobre o modus operandi das quadrilhas que agem na região.
5.3.5. Roubo de cargas
O recrudescimento dos casos de roubo de cargas, de mercadorias, especialmente as
mais valiosas e de fácil colocação no mercado, tem sido motivo de preocupação, cada vez
mais, nas investigações policiais.
Os criminosos atuam nas estradas, nos pontos de embarque e desembarque de mercadorias, nos postos de gasolina e, geralmente, têm ramificação em outros Estados, formando
verdadeiras organizações criminosas.
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O combate a essa modalidade de roubo vem requerer rapidez nas investigações,
resultado que se consegue principalmente através da colocação da Informática a serviço
da Polícia.
Nesse sentido, destaque-se a criação do Infocrim, que vem propiciar celeridade e
eficiência no levantamento dos casos registrados e na identificação dos autores. Dados
cadastrais do Renavam e dos Detrans, bem como verificação de chassi são de grande valia
no combate a essa espécie de crime.
A cooperação das empresas vítimas e das companhias seguradoras em um esforço
conjunto, trocando informações e fornecendo dados importantes sobre suspeitos e receptadores, já que possuem alguns sofisticados bancos de dados, constituem excelente fonte
de consulta por parte da Polícia Civil.
A nota fiscal da mercadoria subtraída e outros documentos, como, conhecimento,
guia de remessa, nota de consignação etc., registram outras informações a respeito da carga.
São conhecidas ocorrências de motoristas que se apresentam em empresas transportadoras com caminhões roubados ou furtados, documentos pessoais e do veículo falsificados, retiram a carga e desaparecem. Deve-se ressaltar, ainda, eventual conivência
de empregados das empresas transportadoras.
Por derradeiro, a intensificação das investigações junto aos receptadores e seus
intermediários constitui fator preponderante e indispensável para o sucesso da apuração.

5.4. Extorsão
O crime de extorsão encontra-se tipificado no artigo 158 do Código Penal, nos
seguintes termos: “constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça e com o
intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar
que se faça ou deixar de fazer alguma coisa”.
Distingue-se a extorsão do roubo na forma da atuação do sujeito ativo, pois, enquanto
que na primeira é a vítima que constrangida tolera que se faça ou deixa de fazer alguma
coisa, no roubo a iniciativa da subtração é do próprio agente.
Executada de forma variada, a extorsão tem caracterização diversa, dependendo
das condições pessoais da vítima. Há casos em que o trabalho investigativo torna-se
bastante difícil devido à relutância da vítima em informar os reais motivos do constrangimento pelo qual passou, principalmente quando se trata de chantagem.
Para o êxito da investigação, torna-se necessário conhecer a estória real a fim de
que o policial civil possa desenvolver uma linha correta de apuração e seguir hipóteses
prováveis. De início, buscar identificar pessoa ou pessoas conhecedoras do segredo ou
do fato explorado pelos extorsionários; logo, a colaboração da vítima, revelando todos os
detalhes do ocorrido, é indispensável à investigação.
5.4.1. Extorsão mediante seqüestro
A extorsão mediante seqüestro, incluída no rol de crimes hediondos, é crime cuja
pena mínima é a mais elevada no ordenamento penal brasileiro, 24 (vinte e quatro) anos.
O artigo 159 do Código Penal, assim a define: “seqüestrar pessoa com o fim de obter
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para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate”. Comporta, em princípio, dois sujeitos passivos, o seqüestrado e a pessoa que é instada a pagar
o preço do resgate.
Na definição do tipo penal, o legislador empregou a expressão qualquer vantagem, significando que, além de dinheiro, o seqüestrador pode exigir qualquer lucro ou
proveito como condição ou preço do resgate. Portanto, suplantando o aspecto patrimonial, sobressai o crime contra a liberdade da vítima, o sofrimento moral que lhe é
imposto, a violência física, a grave ameaça, o emprego de armas e de outros meios insidiosos cruéis.
Agravam a pena-base as seguintes circunstâncias: durar o seqüestro mais de 24
(vinte e quatro) horas; ser o crime cometido por quadrilha ou bando; ser o seqüestrado
pessoa menor de 18 (dezoito); resultar do fato lesão corporal de natureza grave ou morte.
5.4.1.1. Dinâmica da negociação
Consumado o arrebatamento da vítima, e mantida em cárcere privado, os seqüestradores procuram comunicar-se com os parentes e funcionários ou amigos, a fim de
ajustar o pagamento do resgate. Geralmente, exigem elevadas quantias em dinheiro, às
vezes em moeda estrangeira, e em cédulas de determinados valores, sem numeração
contínua.
Quando feito o primeiro contato pelos seqüestradores sem que o fato tenha sido
comunicado à Polícia Civil, torna-se imprescindível e urgente esse registro, em boletim de
ocorrência, com todos os detalhes possíveis, para que possam ser iniciadas as negociações, sempre com a colaboração dos familiares da pessoa seqüestrada.
O negociador, tanto quanto possível, deve ser um policial civil especializado, devendo utilizar técnicas que variam de caso para caso, a fim de granjear, desde logo, a confiança dos seqüestradores. Numa negociação, a última proposta que estes querem ouvir,
quando fazem as exigências, é a negativa daquilo que exigem como condição ou preço
para libertar a vítima. Isso significa que o negociador tem que admitir, como possível,
o atendimento das exigências feitas, argumentando até a exaustão. Nesse jogo de inteligência, deve-se buscar a libertação da vítima, a identificação do cativeiro, o tipo e a
composição da quadrilha e de outros elementos que possibilitem a prisão dos seqüestradores.
Contudo, por mais que se procure estabelecer uma rotina de atuação, esta prática
é sempre temerária, uma vez que reveste-se de particularidades que são preponderantes para seu desfecho, tais como a saúde da vítima, laços familiares, situação econômica, influência religiosa, social ou moral e a disposição, ou não, de colaborar com seus
algozes.
5.4.1.2. Providências finais
Outra providência adotada paralelamente à negociação é o rastreamento das ligações telefônicas dos seqüestradores, a fim de identificar o local das chamadas e, se possível,
o aparelho de onde estão sendo feitas.
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Relativamente aos seqüestradores, existem aspectos que necessitam ser observados
criteriosamente, a partir do nível que imprimam em seus contatos: índole, equilíbrio, grau
de confiabilidade e, sobretudo, disposição de verdadeiramente negociar.
É importante que o desenrolar das negociações seja objeto de cuidadosa anotação
cronológica, que servirá como roteiro no curso das investigações.
Finalmente, qualquer que seja o negociador, duas preocupações básicas devem sempre
preponderar: a libertação ou o resgate do seqüestrado ileso e a prisão dos seqüestradores.
5.4.2. Extorsão indireta
Na extorsão indireta, o sujeito ativo exige ou recebe, como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal
contra a vítima ou contra terceiro.
Como nos casos anteriores, a colaboração da vítima, relatando a versão verdadeira,
é comportamento fundamental para o sucesso das investigações.

5.5. Alteração de limites
Suprimir ou deslocar tapume, marco ou qualquer sinal indicativo de linha divisória,
para apropriar-se, no todo ou em parte, de coisa imóvel alheia, é a descrição do tipo
penal, que não comporta maior esforço interpretativo.
Igualmente clara é a necessidade de intervenção de Peritos Criminais que possam
reportar-se ao local e constatar, com base em documento preexistente, se houve ou não a
supressão, ou o deslocamento do marco ou sinal indicativo da linha divisória.
Confirmando-se as alegações da vítima, inicia-se a investigação propriamente dita,
a partir de informações e documentos por ela fornecidos.

5.6. Usurpação de águas
O crime consiste em desviar ou represar, em proveito próprio ou de outrem, águas
alheias.
Como no caso anterior, a Polícia Civil somente poderá iniciar sua atuação investigativa depois da exibição de documentos comprobatórios da usurpação alegada pela vítima.
A partir da constatação do fato gerador, fica fácil descobrir quem usurpou a água
em proveito próprio ou de terceiro.

5.7. Esbulho possessório
Comete esse ilícito penal quem invade, com violência a pessoa ou grave ameaça,
ou mediante o concurso de mais de duas pessoas, terreno ou edifício alheio, para o fim
de esbulho possessório. Se o agente usa de violência, incorre, também, na pena a esta cominada. Tratando-se de propriedade particular, e não havendo emprego de violência, somente
se procede mediante queixa.
Segundo registram os dicionários, esbulhar significa espoliar, privar alguém de algo
por fraude.
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Também, neste caso, cabe à vítima fornecer documentos e informações que possam
orientar o trabalho investigativo da Polícia Civil, principalmente se a propriedade é particular e, se, para o esbulho, não houve emprego de violência.

5.8. Supressão ou alteração de marca em animais
Incorre nessa prática delituosa quem suprime ou altera, indevidamente, em gado ou
rebanho alheiro, marca ou sinal indicativo de propriedade.
Trata-se de mais um dos casos em que a atuação policial civil não pode prescindir da
ajuda da parte prejudicada, que deve fornecer detalhes que possam orientar as investigações. Necessita de perícia técnica para sua caracterização.

5.9. Dano
Comete crime de dano quem voluntariamente destrói, inutiliza ou deteriora coisa
alheia. É pacífico o entendimento de que quem depreda o patrimônio de outrem, geralmente age motivado por sentimentos menores, como o ódio, a vingança e a inveja. Seja
por qualquer deles, a ação danificadora dificilmente deixará de denunciar seu autor,
através de vestígios indeléveis.
O policial civil incumbido da investigação deverá estabelecer o seguinte questionamento: a quem interessa a efetivação do dano?
Por outro lado, a vítima pode auxiliar, em muito, no direcionamento da investigação.
Eventuais testemunhas, também.
Nunca é demais ressaltar que os exames periciais, neste, como em outros casos,
contribuem decisivamente para o sucesso do trabalho policial civil. Ao determinarem a
forma e os meios de ação do autor do dano, os peritos, invariavelmente, estabelecem
premissas importantes para a orientação do curso das investigações.
5.9.1. Dano qualificado
Diz-se qualificado o dano quando cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais
grave, contra o patrimônio da União, Estado ou do Município, empresa concessionária
de serviços públicos ou sociedade de economia mista; por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. Neste último caso, somente se procede mediante queixa.
No esclarecimento do crime com tais qualificadoras, os métodos investigativos,
que poderão ser os mesmos do dano simples, serão facilitados pelas circunstâncias agravantes, que deixam maiores indícios e vestígios.
A preservação do local, para a competente perícia técnica, é providência indispensável, nas hipóteses de dano simples e qualificado.

5.10. Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia
Todo aquele que introduz ou deixa animais em propriedade alheia, sem consentimento de quem de direito, desde que do fato resulte prejuízo, comete o crime previsto no
artigo l64 do Código Penal.
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O Código Penal ressalta que, para a apuração da autoria, somente se procede mediante
requerimento, nos termos do § 5º do artigo 5º do Código de Processo Penal.
Como se pode deduzir, trata-se de delito de pequeno potencial ofensivo mas, na
prática, sem o conseqüente esclarecimento e punição, pode gerar crime mais grave.
Fica igualmente claro que a investigação para estabelecer a autoria desse ilícito
penal não encerra maiores dificuldades posto que, geralmente, a vítima ou seus vizinhos
sabem a quem pertencem e quem cuida dos animais invasores.

5.11. Dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico e alteração de
local especialmente protegido
Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa tombada pela autoridade competente em
virtude de valor artístico, arqueológico ou histórico, configura o tipo penal previsto no
artigo 165 do Código Penal.
Trata-se de crime cujo esclarecimento envolve alguma dificuldade, a partir do momento em que o bem de valor artístico, arqueológico ou histórico, tombado ou não, nem sempre
encontra-se devidamente protegido ou situado em local que enseja a visualização de eventuais danificadores. A depredação de obras de arte erigidas em locais públicos e que aparecem danificadas, principalmente por pichadores que agem na calada da noite, tem sido
comum. Registram-se casos em que os autores do dano agem por motivos ideológicos ou
religiosos, dificultando, ainda mais, as investigações por não despertarem suspeita.
Informações dos responsáveis pelas obras, além de depoimento de testemunhas,
reforçado por conclusões dos laudos periciais, facilitam sobremaneira as investigações
para o esclarecimento da autoria. No mesmo sentido, em relação a local especialmente
protegido, quando as investigações devem partir do relato de quem tem o dever legal e
funcional de zelar pela guarda do citado local.
Convém ressaltar que a Lei nº 9.605/98, Lei de Crimes Ambientais, em seu artigo 62,
pune quem altera o aspecto ou a estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico,
ecológico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a autorização
concedida.

5.12. Apropriação indébita
A lei pune quem se apropria de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção, com pena de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão e multa. Quando o agente recebe a
coisa em depósito necessário, na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial, em razão de ofício, emprego e profissão, a
pena é aumentada de um terço.
O crime difere do furto com abuso de confiança porque neste o autor precisa realizar
o ato de subtração, enquanto que na apropriação indébita a coisa apropriada já está na posse
ou detenção do infrator.
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A infração penal consuma-se quando ficar patenteado que o detentor da coisa deixou
de dar a ela o devido destino, conservando-a em seu poder ou dispondo dela como sua.
O esclarecimento desse crime geralmente não apresenta maiores dificuldades, porquanto o autor já é conhecido, restando apenas confirmar detalhes, especialmente com
relação às circunstâncias que determinam o aumento de pena. A vítima e as testemunhas
são fontes para o início das investigações.
5.12.1. Apropriação indébita previdenciária
A recente Lei nº 9.983/00, de 14/7/2000, acrescentou ao Código Penal o artigo 168-A,
criando a figura qualificada do crime de apropriação indébita, punindo com pena de reclusão de dois a cinco anos e multa, quem deixa de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos trabalhadores, no prazo legal ou convencional.
O § 2º desse artigo estabelece que é extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e
presta as informações devidas à Previdência Social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação penal. Logicamente, o legislador quis estimular o pagamento
da contribuição aos cofres da Previdência.
A apuração desse ilícito penal, de ocorrência freqüente, demanda investigação especializada, em conjunto com o Instituto Nacional do Seguro Social.

5.13. Apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza
Incorre na prática desse ilícito penal quem se apropria de coisa alheia que tenha vindo
ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza.
A tipificação desse delito quase não deixa margem a dúvidas e mostra que seu esclarecimento não demanda maiores dificuldades. Contudo, o depoimento de testemunhas é de
grande valia para a investigação.

5.14. Apropriação de tesouro
Comete esse crime quem acha tesouro em prédio alheio e se apropria, no todo ou em
parte, da quota a que tem direito o proprietário do prédio.
Esse tipo penal está no rol daqueles que, embora sejam de ação pública, a Polícia
Civil raramente tem conhecimento, pois, eventualmente, a vítima a procura para relatar
o fato. Nesse instante, porém, é importante que sejam colhidos todos os detalhes para
facilitar o trabalho investigativo.

5.15. Apropriação de coisa achada
Pratica o crime de apropriação de coisa achada quem acha coisa alheia e dela se
apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor, ou
de entregá-la à autoridade competente, dentro do prazo de 15 (quinze) dias.
O esclarecimento dessa infração penal depende dos elementos de convicção que
a vítima, e eventuais testemunhas, se disponham a fornecer.
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5.16. Estelionato
Derivado do latim stellio, onis, nome de uma espécie de lagarto que muda de cor
para passar despercebido, estelionato é crime que se caracteriza quando uma pessoa obtém,
para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo
alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
A pena cominada é de reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, mas se o criminoso for primário e de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode substituir a pena de reclusão
pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços ou aplicar somente a pena de multa.
Outras figuras delituosas caracterizadas como fraude, descritas nos artigos 171 a 179
do Código Penal, completam o extenso rol de artifícios e ardis utilizados para a obtenção
de vantagens ilícitas. São crimes nos quais o ser humano utiliza toda a sua inteligência,
criatividade e astúcia para ludibriar o próximo e obter vantagem econômica para si ou
para outrem.
Os estelionatários atuam influindo psicologicamente na vítima, procurando convencê-la a obter lucro fácil, ilícito, tarefa muitas vezes facilitada por sua excessiva cobiça
ou afã de proveito rápido.
Utilizando armadilhas destinadas a enganar pessoas incautas, de boa ou má-fé,
o vigarista simula um quadro real para atrair a atenção e a confiança da futura vítima,
procurando nela despertar a cobiça e o desejo de lucro fácil e imediato. São os chamados
contos-do-vigário, que compõem o noticiário policial de longa data. Deles advêm os
termos vigarista e vigarismo.
O estelionatário raramente age sozinho, pois, dependendo do golpe a ser aplicado,
entram em cena comparsas denominados fila, grupo e terceiro, verdadeiros atores coadjuvantes, incumbidos de atuar no convencimento da vítima, dando ar de veracidade à
estória inventada.
Existem quadrilhas especializadas na aplicação de contos-do-vigário, alguns mais
simples e diretos, outros destinados a golpes de maior vulto, envolvendo tramas complexas e engenhosas.
Casos de estelionato tornaram-se clássicos, especialmente na modalidade contodo-vigário, que têm sido adaptados aos costumes modernos, especialmente quando o
modus operandi do estelionatário passa a incorporar recursos atualizados, como os da
Informática, por exemplo.
Os contos emblemáticos mais conhecidos são os da cascata, o do bilhete premiado,
o da guitarra, o do três-por-um, o do tintureiro, o da desgraça, o do sorteio, entre outros,
estudados em capítulo próprio.

5.17. Disposição de coisa alheia como própria
O crime se tipifica nos precisos termos do § 2º do artigo 171 do Código Penal, quando
o agente vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como
própria.
As informações da vítima e de eventuais testemunhas servem de base para a investigação. Convém lembrar que, se o criminoso é primário e de pequeno valor a coisa
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disposta, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a
dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

5.18. Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria
Pratica esse crime, nos termos do artigo 171, § 2º, II, do Código Penal, quem vende,
permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento em prestações,
silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias.
Somente eventuais documentos, informações da vítima ou de possíveis testemunhas
podem fortalecer as investigações policiais civis. É possível o abrandamento da pena,
quando o agente for primário ou de pequeno valor a coisa alienada ou onerada fraudulentamente.

5.19. Defraudação de penhor
Caracteriza-se o crime previsto no inciso III, § 2º, do artigo 171 do Código Penal,
quando o agente defrauda, mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro
modo, a garantia pignoratícia, quando tem a posse do objeto empenhado.
Através de documentos existentes, da vítima, ou de testemunhas por ela indicadas,
é possível obter informações necessárias à investigação. Está no rol dos crimes suscetíveis de redução da pena, nos termos do artigo 155, § 2º, do Código Penal.

5.20. Fraude na entrega da coisa
Comete esse crime quem defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa
que deve entregar a alguém.
Compete à vítima oferecer informações detalhadas acerca da fraude perpetrada contra
si, de modo a embasar a investigação policial. Comporta redução da pena, na forma do
§ 2º do artigo 155 do Código Penal.

5.21. Fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro
Pratica essa modalidade de fraude, relativamente comum, quem destrói, total ou
parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde ou agrava as conseqüências da lesão ou doença, com o intuito de receber indenização ou valor de seguro.
Embora, por suas peculiaridades, essas fraudes não encerrem maior complexidade que
possam dificultar o esclarecimento do ato criminoso, incumbe, quase sempre, à parte lesada
fornecer indícios e eventuais provas que facilitem desvendar a trama de que foi vítima.

5.22. Fraude no pagamento por meio de cheque
Trata-se de tipo comum de fraude, punido com reclusão de um a cinco anos e multa,
caracterizado pela emissão de cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou por frustração do seu pagamento. Diz, ainda, o § 3º do artigo 171 do Código Penal,
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que a pena será aumentada de um terço, se o crime for cometido em detrimento de entidade
de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência.
Para que reste configurada a prática do ilícito penal, é indispensável que o sujeito
ativo tenha agido de má-fé, quando da emissão do cheque. É de entendimento pacífico
que o cheque tem natureza jurídica de ordem de pagamento à vista. Desse modo, tudo
aquilo que lhe retire essa característica, desconfigura o crime, nos termos da Súmula 246
do Supremo Tribunal Federal.
No curso de investigação sobre esse delito, convém ao policial civil ter em mente
que o cheque é, como já ressaltado, ordem de pagamento à vista, efetuada por quem tenha
fundos disponíveis em poder do sacado, em favor próprio ou de terceiros.
Por disposição da Súmula nº 521 do Supremo Tribunal Federal, “o foro competente
para o processo e julgamento dos crimes de estelionato, sob a modalidade de emissão
dolosa de cheque sem provisão de fundos, é o local onde se deu a recusa do pagamento
pelo sacado.”
Compete à parte lesada fornecer ao policial civil investigador os elementos de caracterização do ilícito.

5.23. Duplicata simulada
Essa modalidade configura-se pela ação do agente que emitir fatura, duplicata ou
nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade ou
ao serviço prestado, punido com pena de 2 (dois) a 4 (quatro) anos de detenção e multa.
Duplicata é um título de crédito de emissão facultativa nas vendas mercantis a prazo,
efetuadas entre o vendedor e comprador residentes no Brasil. A Lei nº 5.474, de 18/7/68,
com as modificações decorrentes do Decreto-lei nº 436, de 27/1/69, disciplinando a matéria, dispõe em seu artigo 1º, que em todo contrato de compra e venda mercantil entre partes
domiciliadas no território nacional, o vendedor deverá extrair a respectiva fatura para
apresentação ao comprador. Por seu turno, o parágrafo único do mencionado artigo, estatui
que a fatura discriminará as mercadorias vendidas, ou quando convier ao vendedor, indicará somente os números e valores das notas parciais expedidas por ocasião das vendas,
despachos ou entregas das mercadorias. Expedida a fatura, poderá o comerciante dela
extrair duplicata, que passará a circular como um título de crédito. A fatura e, portanto,
matriz da duplicata.
Numa investigação em crime da espécie, incumbe ao policial civil ouvir as partes e,
essencialmente, confrontar a duplicata com a fatura, aferindo se a transação foi efetivamente realizada.
Todo crime de duplicata simulada comporta, ainda, investigação sobre a possibilidade de existência de crime contra a organização tributária, em face da Lei nº 8.137, de
27/12/90.

5.24. Abuso de incapazes
Esse crime, punido de 2 (dois) a 6 (seis) anos de reclusão e multa, é cometido por
quem abusa, em proveito próprio ou alheio, de necessidade, paixão ou inexperiência de
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menor, ou da alienação ou debilidade mental de outrem, induzindo a qualquer deles à
prática de ato suscetível de produzir efeito jurídico, em prejuízo próprio ou de terceiro.
A investigação, nesses casos, deve ser regressiva, a partir do ato consumado, ou
não, que geralmente se consubstancia em documento destinado a produzir efeito jurídico.
Deve ser levado em conta que, nem sempre, o beneficiário do ato foi o autor do abuso.
Em geral, uma complexa trama envolve cada caso concreto, invariavelmente, com participação de parentes próximos da vítima.

5.25. Induzimento à especulação
Abusar, em proveito próprio ou alheio, da inexperiência ou da simplicidade ou inferioridade mental de outrem, induzindo-o à prática de jogo ou aposta, ou à especulação com
títulos ou mercadorias, sabendo ou devendo saber, que a operação é ruinosa configura crime de induzimento à especulação, cuja pena é de 1 (um) a 3 (três) anos de reclusão e multa.
Especular, segundo o dicionário Aurélio, é o mesmo que valer-se alguém de certa
posição ou de circunstância, para obter vantagem, ou, envolver-se em operações financeiras visando lucros.
O crime ocorre com certa freqüência, mas, abstraídas as derivações jogo ou aposta,
de ocorrência mais rara, o induzimento à especulação é mascarado como se decorrente de
relação normal de comércio, questionável na esfera cível. A partir dessa circunstância, a
investigação torna-se mais difícil, exigindo do policial civil pleno conhecimento da legislação em vigor, detalhes sobre o fato, versão da vítima, eventuais documentos e provas
testemunhais.

5.26. Fraude no comércio
Enganar, no exercício da atividade comercial, o adquirente ou consumidor: I – vendendo como verdadeira ou perfeita mercadoria falsificada ou deteriorada; II – entregando
uma mercadoria por outra. Pena, em ambos os casos, de detenção de 6 (seis) meses a
2 (dois) anos ou multa.
Sob a égide do mesmo artigo 175 do Código Penal, em seu § 1º, é prevista a punição
de 1 (um) a 5 (cinco) anos de reclusão e multa, para quem alterar em obra que lhe é
encomendada, a qualidade ou o peso de metal ou substituir, no mesmo caso, pedra verdadeira por falsa ou por outra de menor valor, vender pedra falsa por verdadeira, vender
como precioso, metal de outra qualidade.
É aplicável o disposto no § 2º do artigo 155 do Código Penal.
Nesses casos de fraude nas relações de comércio, cabe sempre à vítima fornecer ao
policial civil investigador, como provas materiais e outros detalhes, elementos necessários ao direcionamento da investigação. A nota fiscal da transação e o contrato de prestação de serviço são subsídios essenciais para embasar o trabalho policial judiciário.
Especificações técnicas sobre a mercadoria ou a obra, também.
Finalmente, cabe lembrar que a Lei nº 8.078, de 11/9/90, instituiu o Código de
Defesa do Consumidor, vasto elenco de proteção ao consumidor, com tipificações próprias nesse campo, e que manteve as disposições do Código Penal.
93

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

5.27. Outras fraudes
No artigo 176 do Código Penal, sob o título de outras fraudes, encontra-se tipificado
o delito descrito como tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de
meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento.
Conquanto se trate de crime punido com detenção de 15 (quinze) dias a 2 (dois)
meses ou multa, o Código Penal explicita que somente se procede mediante representação e o juiz pode, conforme as circunstâncias, deixar de aplicar a pena.
Sendo práticas criminosas de procedimento condicionado à representação, o trabalho policial investigativo é, sobremodo, facilitado.

5.28. Fraudes e abusos na fundação ou administração de sociedades por ações
Promover a fundação de sociedades por ações, fazendo, em prospecto ou em comunicação ao público ou à assembléia, afirmação falsa sobre a constituição da sociedade,
ou ocultando, fraudulentamente, fato a ela relativo, é crime punível com pena de 1 (um) a
4 (quatro) anos de reclusão e multa, se o fato não constitui crime contra a economia popular.
Nas mesmas penas incorrem, quando o fato não constitui crime contra a economia
popular, os diretores, gestores e administradores de sociedades por ações que fraudam ou
malversam os bens e recursos desses entes societários.
Incorre na pena de detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa o acionista que,
a fim de obter vantagem para si ou para outrem, negocia o voto nas deliberações de assembléia geral.
Tratam-se de crimes que demandam investigação policial minuciosa, quase sempre
difícil, porquanto os fraudadores agem como verdadeiros estelionatários. As decisões
formalizadas em atas ou documentos registrados em cartórios são fundamentais para
orientação dos trabalhos investigativos.

5.29. Emissão irregular de conhecimento de depósito ou warrant
Caracteriza o delito previsto no artigo 178 do Código Penal, a emissão de conhecimento de depósito ou warrant, em desacordo com disposição legal. A pena é de 1 (um)
a 4 (quatro) anos e multa.
Para orientar a investigação, o policial civil necessita conhecer rudimentos do vetusto
Decreto nº 1.102, de 21/11/1903, que institui regras para a composição de empresas de
armazéns gerais. Essas empresas têm por objetivo a guarda e conservação de mercadorias e a emissão de títulos de conhecimento de depósito ou warrant.
O conhecimento de depósito é o instrumento do contrato de depósito e título representativo da mercadoria depositada. O warrant, que, em inglês, significa garantia, constitui uma garantia, um penhor concernente à mercadoria em depósito.
Emitidos esses títulos, as mercadorias referentes aos mesmos, não mais poderão ser
objeto de penhora, arresto ou seqüestro.
Para o policial civil saber se a emissão foi feita irregularmente, necessita, como
é óbvio, conhecer as disposições legais pertinentes à matéria.
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5.30. Fraude à execução
Prescreve o artigo 179 do Código Penal que fraudar execução, alienando, desviando,
destruindo ou danificando bens ou simulando dívidas, é crime punido com detenção de
6 (seis) meses a 2 (dois) anos ou multa. Somente se procede mediante queixa.
Nos casos de fraude à execução, o policial civil incumbido das investigações deverá
iniciar seu trabalho pela “queixa” formulada, que certamente conterá indícios de autoria.
Não será difícil descobrir quem alienou, desviou, destruiu ou danificou os bens que seriam
objeto da execução, simulando dívidas.

5.31. Receptação
Adquirir, receber ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa fé, a adquira, receba ou oculte, configura crime de receptação descrito no artigo 180 do Código Penal, com pena de 1 (um) a
4 (quatro) anos de reclusão e multa. A Lei nº 9.426/96 acrescentou ao núcleo do tipo
penal mais dois verbos: transportar e conduzir.
A receptação é considerada crime acessório, já que pressupõe a existência de um
crime anterior. Respondem pelo crime todos que, sucessivamente, negociem a coisa sabendo de sua origem espúria.
São condutas típicas do tipo adquirir, receber, transportar, conduzir e ocultar, sendo
que as três últimas modalidades dão ao crime o caráter de permanente, permitindo a prisão
em flagrante a qualquer momento.
A investigação parte, geralmente, da confissão do autor do ato criminoso de que proveio a coisa produto de crime. O concurso da vítima, proprietária dos objetos receptados,
facilita o trabalho do policial civil.
Nada impede, entretanto, que sejam investigados locais reconhecidos como antros
de receptadores, estabelecidos comercialmente ou não.
Por outro lado, dependendo do tipo da mercadoria subtraída, sabe-se quem são os
possíveis receptadores. É o caso das jóias que, invariavelmente, são receptadas por artesãos
que lidam com ouro. Isso também ocorre com certos tipos de veículos que, após furtados,
são levados diretamente para os desmanches. Obras de arte, imagens e objetos antigos
também têm destino certo, os antiquários, os ferro-velhos etc.

5.32. Receptação qualificada
Por força da Lei nº 9.426/96, o § 1º do artigo 180 do Código Penal passou a ter
a seguinte redação: “adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito,
desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em
proveito próprio ou alheio, no exercício da atividade comercial ou industrial, coisa que
deve saber ser produto de crime”. A pena prevista, nestes casos, é de 3 (três) a 8 (oito)
anos de reclusão e multa.
Essa nova tipificação visou, sobretudo, punir o agente que pratica o crime no exercício de atividade comercial ou industrial, transformando seu meio de trabalho em forma,
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evidentemente, mais fácil, de cometer o delito. Nessa linha, o § 2º do artigo 180 do Código
Penal equipara à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma
de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência.

5.33. Receptação culposa
Caracteriza a receptação culposa, adquirir ou receber coisa que, por sua natureza
ou pela desproporção entre o valor e o preço ou pela condição de quem a oferece, deve
presumir-se obtida por meio criminoso. É crime punido com pena de 1 (um) mês a 1 (um)
ano de detenção ou multa, ou ambas as penas.
Diz o Código Penal que a receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento
de pena o autor do crime de que proveio a coisa.
No caso do § 3º do artigo 180 do Código Penal, se o criminoso é primário, pode
o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena, concedendo o
perdão judicial previsto no § 5º desse tipo penal.
Nos casos de receptação dolosa, cabe a aplicação do disposto no § 2º do artigo 155
do Código Penal.
Quando se tratar de bens e instalações do patrimônio da União, Estado, Município,
empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista adquiridos
dolosamente, a pena é de reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa.
O trabalho investigativo no crime de receptação culposa não difere daquele que
deve ser empregado nos casos de receptação dolosa, ou seja, as informações devem partir
da reclamação feita pela vítima ou da confissão do autor do delito de que proveio a coisa
receptada.

5.34. Receptação imprópria
A segunda parte do núcleo do tipo penal, influir para que terceiro de boa-fé adquira,
receba ou oculte, descreve a conduta que caracteriza a chamada receptação imprópria, ou
seja, o agente, ciente da procedência ilícita de determinado produto, convence terceira
pessoa, desconhecedora dessa circunstância, a adquirí-lo, recebê-lo ou ocultá-lo.

5.35. Imunidades absolutas
Por disposição do artigo 181 do Código Penal, é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos no título dos crimes contra o patrimônio, em prejuízo do cônjuge,
na constância da sociedade conjugal ou de ascendente ou descendente, seja o parentesco
legítimo ou ilegítimo, civil ou natural.

5.36. Imunidades relativas
Na mesma linha, o artigo seguinte prescreve que “somente se procede mediante
representação, se o crime previsto neste título é cometido em prejuízo: I – do cônjuge
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desquitado ou judicialmente separado; II – de irmão, legítimo ou ilegítimo; III – de tio
ou sobrinho, com quem o agente coabita”.

5.37. Exceções
O artigo 183 do Código Penal prevê que não se aplica o disposto nos dois artigos
anteriores: “I – se o crime é de roubo ou de extorsão, ou, em geral, quando haja emprego
de grave ameaça ou violência à pessoa; II – ao estranho que participa do crime”.
Assim, se o filho, em companhia de um amigo, furta um objeto do seu pai, é isento de
pena, mas o amigo, entretanto, responde pelo crime, incidindo, também, na qualificadora
do concurso de agentes.

6. INVESTIGAÇÃO NOS CRIMES CONTRA OS COSTUMES
A investigação nos crimes contra os costumes exige do policial civil especial preparação para a execução desse delicado mister.

6.1. Considerações preliminares
A despeito dos avanços da vida moderna, dependendo do meio social e dos costumes, certas condutas constituem crimes, alguns, inclusive, considerados hediondos.
Os crimes contra os costumes, contidos no Título VI do Código Penal, compreendem os artigos 213 ao 234 inclusive o artigo 216-A, que define o crime de assédio sexual,
introduzido no ordenamento pela Lei nº 10.224, de 15/5/2001.
O artigo 1º da Lei nº 8.072/90, com as modificações trazidas pela Lei nº 8.930/94,
incluiu o estupro e o atentado violento ao pudor no rol dos crimes hediondos, nas formas
consumadas ou tentadas e, ainda, quando da violência empregada resulte lesão corporal
de natureza grave ou a morte.

6.2. Crimes contra a liberdade sexual
6.2.1. Estupro
Dispõe o artigo 213 do Código Penal que “constranger mulher a conjunção carnal,
mediante violência ou grave ameaça” constitui crime de estupro, punido com pena de
reclusão de 3 (três) a 8 (oito) anos. A conduta integra o rol dos crimes hediondos, tanto
na sua tipificação básica quanto na combinação com o artigo 223, que trata das formas
qualificadas, com o conseqüente agravamento das penas.
O artigo 224 diz que presume-se a violência se a vítima não é maior de 14 (quatorze)
anos, é alienada ou débil mental e o agente conhecia esta circunstância ou, ainda, não
pode, por qualquer outra causa, oferecer resistência.
Por tratar-se de crime de ação penal privada, somente se procede mediante queixa.
Entretanto, se a vítima ou seus pais não podem prover as despesas do processo, sem
privar-se de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família, ou se o crime
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é cometido com abuso do pátrio poder ou da qualidade de padrasto, tutor ou curador,
procede-se mediante ação penal pública.
O artigo 226 prescreve que a pena será aumentada da quarta parte se o crime é
cometido com o concurso de duas ou mais pessoas, se o agente é ascendente, pai adotivo,
padrasto, irmão, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer
outro título tem autoridade sobre ela e, também, se é casado.
A investigação policial, em casos de estupro, tem como fundamento básico a predisposição da vítima em fornecer informações sobre o ocorrido. A descrição, com detalhes, do autor do fato, possibilita a elaboração do retrato falado, eficiente meio auxiliar de
investigação. A colheita de vestígios, objetos, pêlos, esperma e qualquer outra secreção
deixada no local ou nas vestes da vítima, deve ser feita com especial cuidado.
Os resultados dos exames periciais são de grande valia na investigação, especialmente na individualização dos suspeitos O DNA constitui processo de suma importância
nas perícias do gênero.
6.2.2. Atentado violento ao pudor
O artigo 214 do Código Penal descreve o atentado violento ao pudor como o ato de
“constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que
com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal”.
O crime é punido com pena de reclusão, de 2 (dois) a 7 (sete) anos, e integra o rol de
crimes hediondos. Quando em combinação com o artigo 223, caput, e seu parágrafo
único, a pena cominada ao crime é drasticamente aumentada. Aplicam-se as mesmas
disposições previstas para o artigo anterior, quanto à qualificação, presunção de violência, ação penal e aumento de pena.
A exemplo do crime do artigo 213, a investigação policial não pode prescindir da
disposição da vítima em colaborar para a identificação e prisão do autor do fato. Eventualmente, outros indícios vêm à tona e são determinantes para orientar a investigação.
6.2.3. Posse sexual mediante fraude
“Ter conjunção carnal com mulher honesta, mediante fraude”, é como a lei define
o crime do artigo 215 do Código Penal, cuja pena é de 1 (um) a 3 (três) anos de reclusão.
Todavia, se o crime for praticado contra mulher virgem, menor de 18 (dezoito) e maior de
14 (catorze) anos, a pena é aplicada em dobro. As formas qualificadas, a presunção de
violência, a ação penal e o aumento da pena estão previstas nas Disposições Gerais do
Capítulo IV.
Para a investigação policial desse tipo penal, de rara ocorrência, a vítima ou pessoa
muito próxima a ela poderão fornecer os elementos que permitam chegar à identificação
do autor. Na maior parte das vezes, o autor da fraude é conhecido da vítima e se vale
desse fato para ter facilitado seu intento.
6.2.4. Atentado ao pudor mediante fraude
Nos precisos termos do artigo 216 do Código Penal, comete essa infração penal
quem induz mulher honesta, mediante fraude, a praticar ou permitir que com ela se
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pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal. O crime é punido com pena de
1 (um) a 2 (dois) anos de reclusão. Se a ofendida é menor de 18 (dezoito) anos e maior
de 14 (catorze), a pena prevista é o dobro daquela.
Vale lembrar que a expressão mulher honesta encontra-se defasada em relação aos
costumes atuais, merecendo do policial civil exame particularizado em relação a cada
caso concreto.
Crime de ação penal privada, para ele se aplicam as Disposições Gerais do Capítulo IV do Código, quanto às formas qualificadas, presunção de violência e aumento
de pena.
Relativamente à investigação policial, valem as mesmas observações prescritas para
o tipo penal anterior.
6.2.5. Assédio sexual
A Lei nº 10.224, de 15/5/2001, introduziu no Código Penal, no Capítulo dos Crimes
contra a Liberdade Sexual, o artigo 216-A, definindo o delito de assédio sexual com a
seguinte redação: “Artigo 216-A – Constranger alguém, com intuito de obter vantagem ou
favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico
ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Pena – detenção de
1 (um) a 2 (seis) anos”.
Doutrinadores tecem críticas ao texto da lei, por entenderem que o legislador incorreu em equívoco, deixando de incluir o assédio por parte de pastor, padre ou professor,
por exemplo, fixando-se apenas no aspecto da ascendência decorrente de emprego, cargo
ou função.
Damásio E. de Jesus ensina que o sujeito ativo do crime deverá ser, necessariamente, superior hierárquico, excluídos aqueles que exerçam a mesma função ou cargo
inferior.
Admite-se para o crime, embora não pacificamente, o aumento de pena nos casos
previstos no artigo 226 do Código Penal. Questiona-se, também, o fato de ter sido mantida
a ação penal como privativa da parte ofendida.
A declaração da vítima e o depoimento de eventuais testemunhas, são elementos
fundamentais para a investigação policial.

6.3. Sedução e corrupção de menores
Os crimes de sedução e de corrupção de menores exigem especial detalhamento,
como se verá a seguir.
6.3.1. Sedução
“Seduzir mulher virgem, menor de dezoito anos e maior de catorze e ter com
ela conjunção carnal, aproveitando-se da sua inexperiência e justificável confiança”,
é como o artigo 217 do Código Penal descreve a figura típica da sedução, apenada com
2 (dois) a 4 (quatro) anos de reclusão.
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Aos poucos, esse crime tornou-se letra morta, ante a evolução dos costumes. Com
efeito, nos dias atuais, é pouco provável que uma adolescente seja inexperiente a ponto
de deixar-se seduzir por alguém.
6.3.2. Corrupção de menores
O artigo 218 do Código Penal descreve o crime de corrupção de menores como
“corromper ou facilitar a corrupção de pessoa maior de catorze e menor de dezoito anos,
com ela praticando atos de libidinagem, ou induzindo-a a praticá-lo ou presenciá-lo”.
A pena cominada é a de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
A Lei nº 2.252, de 1º/7/54, que trata, especificadamente, da corrupção de menores
estabelece que é crime punido com a pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e
multa, “corromper ou facilitar a corrupção de pessoa menor de dezoito anos, com ela
praticando infração penal ou induzindo-a a praticá-la”.
O Estatuto da Criança e do Adolescente, instituído pela Lei nº 9.069, de 13/7/90,
define alguns crimes praticados contra crianças e adolescentes, por ação ou omissão,
sem prejuízo do disposto na legislação penal. Diz que esses crimes são de ação penal
pública incondicionada, aplicando-se a eles a Parte Geral do Código Penal e, quanto ao processo, o Código de Processo Penal. Não cuida, entretanto, de corrupção de
menores.
O trabalho policial investigativo envolvendo corrupção de menores deve partir do
relato da vítima ou do seu representante legal, de queixa da parte de quem de direito e do
depoimento de eventuais testemunhas.

6.4. Rapto
O crime de rapto comporta a análise do rapto violento ou mediante fraude, do rapto
consensual e do concurso do rapto com outro crime.
6.4.1. Rapto violento ou mediante fraude
“Raptar mulher honesta, mediante violência, grave ameaça ou fraude, para fim
libidinoso. Pena: reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos”. É assim que o Código Penal,
em seu artigo 219 define o rapto violento ou mediante fraude.
Aplicam-se ao tipo, quanto às formas qualificadas, presunção de violência, ação
penal e aumento de pena, as disposições do Capítulo IV.
Durante a investigação policial, o relato da vítima e de eventuais testemunhas devem
ser o ponto de partida. Vestígios deixados no local do rapto e o retrato falado do raptor,
ajudam na sua identificação.
6.4.2. Rapto consensual
O rapto consensual está descrito no artigo 220 do Código Penal, nos seguintes
termos: “se a raptada é maior de catorze e menor de vinte e um, e o rapto se dá com o seu
consentimento. Pena: detenção de 1 (um) a 3 (três) anos”.
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O artigo 221 do Código Penal, por sua vez, trata da diminuição da pena em um
terço, se o rapto é para fim de casamento e, da metade, se o agente, sem ter praticado com
a vítima qualquer ato libidinoso, a restitui à liberdade ou a coloca em lugar seguro, à
disposição da família.
6.4.3. Concurso de rapto e outro crime
Se o agente, ao efetuar o rapto, ou em seguida a este, pratica outro crime contra a raptada, aplicam-se cumulativamente a pena correspondente ao rapto e a cominada ao outro
crime. Assim, descreve o artigo 222 do Código Penal o concurso de rapto e outro crime.

6.5. Lenocínio e tráfico de mulheres
O lenocínio e o tráfico de mulheres exigem análise individual dos crimes de mediação
para servir a lascívia de outrem, o favorecimento da prostituição, a casa de prostituição,
o rufianismo e o tráfico de mulheres.
6.5.1. Mediação para servir a lascívia de outrem
O artigo 227 do Código Penal, integrante do Capítulo que trata do lenocínio e do
tráfico de mulheres, prescreve que “induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem”,
constitui crime punível com pena de 1 (um) a 3 (três) anos de reclusão.
O § 1º desse artigo diz que “se a vítima é maior de catorze e menor de dezoito anos,
ou se o agente é seu ascendente, descendente, marido, irmão, tutor ou curador ou pessoa
a que esteja confiada para fins de educação, de tratamento ou de guarda”, a pena é de
reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.
O § 2º estabelece que “se o crime é cometido com emprego de violência, grave
ameaça ou fraude”, a pena é de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos, além da pena correspondente à violência.
O § 3º estatui que “se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa”.
Lascívia, segundo registra a Enciclopédia Badem, quer dizer grande inclinação
para a luxúria, libidinagem, sensualidade.
A investigação policial deve, igualmente, partir das informações da própria vítima,
de pessoas de seu relacionamento e de eventuais testemunhas do fato.
6.5.2. Favorecimento da prostituição
“Induzir ou atrair alguém à prostituição, facilitá-la ou impedir que alguém a
abandone. Pena: reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos”. Assim, o artigo 228 do Código
Penal descreve o crime de favorecimento da prostituição.
O seu § 1º diz que se ocorre qualquer das hipóteses do § 1º do artigo anterior, a pena
é de reclusão de 3 (três) a 8 (oito) anos. Todavia, se o crime é cometido com emprego de
violência, grave ameaça ou fraude, a pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos,
além da pena correspondente à violência. E, finalmente, se o crime é praticado com o fim
de lucro, aplica-se, também, a pena de multa.
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Nota-se, portanto, que esse crime é punido com certo rigor, em qualquer de suas
formas, principalmente quando os agentes ativos utilizam-se de violência, grave ameaça
ou fraude.
Freqüentemente, essa modalidade criminosa é praticada por quadrilhas organizadas, que se inspiram em grupos mafiosos alienígenas que traficam pessoas submetidas à
prostituição.
O êxito da investigação policial depende da coleta de informes de fontes diversificadas que atuem em atividades paralelas, como os cassinos, boates etc. A prática da
infiltração é bastante eficaz nesse tipo de investigação policial.
6.5.3. Casa de prostituição
O artigo 229 do Código Penal dispõe que constitui crime: “manter, por conta própria
ou de terceiro, casa de prostituição, ou lugar destinado a encontros para fim libidinoso,
haja, ou não, intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. Pena: reclusão
de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa”.
A atuação policial deve obedecer os mesmos parâmetros da investigação nos casos
de favorecimento à prostituição.
6.5.4. Rufianismo
Na mesma linha do tipo penal anterior, o crime de rufianismo caracteriza-se quando
alguém tira proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou
fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça. A pena é de reclusão de
1 (um) a 4 (quatro) anos e multa.
Ocorrendo qualquer das hipóteses do § 1º do artigo 227 do Código Penal, a pena é
de reclusão de 3 (três) a 6 (seis) anos, além da multa. Havendo emprego de violência ou
grave ameaça, a pena será de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos, além da multa, sem
prejuízo da pena correspondente à violência.
Conduta social execrável, o rufianismo é punido com penas severas e, a exemplo
dos demais crimes do gênero, deve ser energicamente reprimido pela Polícia Civil que,
nas investigações pertinentes, pode valer-se de denúncia da pessoa que se prostitui ou de
qualquer outra que tenha conhecimento do fato.
6.5.5. Tráfico de mulheres
O artigo 231 do Código Penal estatui que é crime “promover ou facilitar a entrada,
no território nacional, de mulher que nele venha exercer a prostituição, ou a saída
de mulher que vá exercê-la no estrangeiro”. A pena é de reclusão, de 3 (três) a 8 (oito)
anos. Porém, se ocorre qualquer das hipóteses do § 1º do artigo 227, a pena é de 4 (quatro)
a 10 (dez) anos.
Ocorrendo emprego de violência, grave ameaça ou fraude, a pena é de reclusão de
5 (cinco) a 12(doze) anos, além da correspondente à violência. Se o crime é cometido
com o fim de lucro, aplica-se, também, pena de multa.
Aos crimes do Capítulo que trata do lenocínio e do tráfico de mulheres, aplica-se
o disposto nos artigos 223 e 224 do Código Penal.
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6.6. Ultraje público ao pudor
Finalmente, o ultraje público ao pudor exige o estudo dos crimes de ato obsceno e
de escrito ou objeto obsceno.
6.6.1. Ato obsceno
O artigo 233 do Código Penal diz que “praticar ato obsceno em lugar público, ou
aberto ou exposto ao público”, é crime punido com pena de detenção de 3 (três) meses a
um ano, ou multa.
6.6.2. Escrito ou objeto obsceno
“Fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda, para fim de comércio,
de distribuição, ou de exposição pública, escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer
objeto obsceno”, é crime previsto no artigo 234 do Código Penal, punido com detenção
de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa.
O parágrafo único do artigo em análise diz que “incorre na mesma pena quem:
I – vende, distribui ou expõe à venda ou ao público qualquer dos objetos referidos neste
artigo; II – realiza, em lugar público ou acessível ao público, representação teatral, ou
exibição cinematográfica de caráter obsceno, ou qualquer outro espetáculo que tenha o
mesmo caráter; III – realiza, em lugar público ou acessível ao público, ou pelo rádio,
audição ou recitação de caráter obsceno”.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Rotinas investigatórias compõem um tema oceânico, e que somente o talento, o
brilho e o tino policial civil têm a possibilidade de alargar, em termos estritamente práticos.
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Capítulo IV
ROTINAS INVESTIGATÓRIAS
NA LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL
Sumário: 1. Considerações preliminares; 2. Economia Popular e Código de Defesa do Consumidor; 3. Infrações penais ambientais; 3.1. Infrações penais contra a fauna; 3.2. Principais
implicações da lei de crimes ambientais; 3.3. Contravenções florestais; 3.4. Pesca; 3.5. Crimes contra a flora; 3.6. Poluição e outros crimes ambientais; 4. Crimes contra a Saúde Pública
no Código Penal; 5. Procedimentos policiais; 6. Apreensão e acondicionamento de produtos;
6.1. Produtos deteriorados; 6.2. Produtos perecíveis; 6.3. Produtos medicinais; 6.4. Contraprova;
7. Assessoramentos possíveis; 8. Locais de exame; 9. Sonegação fiscal; 9.1. Diligências policiais; 9.1.1. Talões de notas fiscais; 9.1.2. Falsificação de autenticação bancária em guia de
recolhimento de ICMS; 9.1.3. Uso dos mesmos tickets ou fichas de caixa, para vendas em
bares ou lanchonetes; 9.1.4. Caixa dois; 9.1.5. Compra de notas fiscais para abatimento na
declaração do Imposto; de Renda; 9.1.6. Talões paralelos; 9.1.7. Subfaturamento; 9.1.8. Calçamento; 10. Tóxicos; 10.1. Procedimento policial; 10.2. Apreensão; 10.3. Indicações de consulta; 11. Considerações finais.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Segundo a Súmula 498 do STF, compete à Justiça o processo e, por conseqüência,
à Polícia Judiciária paulista, a apuração dos crimes contra a economia popular
Oportuno lembrar que, embora o Código de Defesa do Consumidor tenha oferecido
uma sistematização de várias legislações anteriores, as penas impostas por esse ordenamento
não implicam em prejuízo a outras penalidades previstas pelos Códigos Civil, Comercial
e Penal.
Igualmente, devemos considerar que para a tutela das relações de consumo, existem
outras normas referentes à matéria, que podem ser aplicadas no âmbito criminal.
Anteriormente à Lei nº 8.078, de 11/9/90, que instituiu o Código de Defesa do
Consumidor, já existia uma legislação de conteúdo penal cujos dispositivos buscavam
proteger o consumidor e as relações de consumo, dentre as quais se destacam a Lei
nº 1.521, de 26/12/51, que trata das infrações referentes à economia popular, o artigo 65
da Lei nº 4.591, de 16/12/64, que dispõe sobre condomínio em edificações e incorporações imobiliárias, que pune a conduta de promover incorporação através de informações
falsas, e a Lei nº 7.492, de 16/6/86, referente aos crimes contra o sistema financeiro
nacional.
Após o advento do Código de Defesa do Consumidor foram editadas a Lei nº 8.137,
de 27/12/90, que define os crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as rela105

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

ções de consumo, a Lei nº 8.884, de 11/6/94, que disciplinou a repressão às infrações
contra a ordem econômica (CADE) e a Lei nº 9.605, de 13/2/98, conhecida como Lei do
Meio Ambiente.
Todos os crimes definidos na Lei de Economia Popular, por força da Lei n.º 8.035/99,
são inafiançáveis na fase policial.
Já a Lei nº 8.137/90, que define os crimes contra a ordem tributária, econômica e
relações de consumo, traz em seu bojo delitos afiançáveis e inafiançáveis. Assim, os
artigos 5º, 6º e 7º são suscetíveis de fiança, enquanto que os delitos previstos no artigo 4º
são apenados com reclusão, e, portanto, inafiançáveis. Igualmente, os crimes de sonegação fiscal, por força dos artigos 1º e 3º da Lei nº 8.137/90, são inafiançáveis na fase
policial.
Na Lei nº 8.078/90, que dispõe sobre a proteção ao consumidor, todas as infrações
são afiançáveis. Além disso, em razão das penas máximas cominadas nos artigos 63, § 2º,
66, caput, e §§ 1º e 2º, 67 e artigos 69 a 74, não serem superiores a 1 (um) ano, aplicam-se
a ela medidas previstas na Lei nº 9.099/95.

2. ECONOMIA POPULAR E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
A Lei de Economia Popular, Lei nº 1.521/51, foi parcialmente alterada pelos artigos
63 a 74 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/90, que criou vários
tipos penais referentes às relações de consumo, e por leis posteriores que definiram as
infrações contra a ordem econômica, tributária, relações de consumo, Lei nº 8.137/90 e o
Sistema Financeiro Nacional, Lei nº 7.492/86.
Os delitos previstos no Código de Defesa do Consumidor são de ação penal pública
incondicionada e devem ser apurados mediante Inquérito Policial, ou nos termos da Lei
nº 9.099/95, conforme o máximo da pena cominada, no caso concreto.
Por derradeiro, há que considerar que a Lei nº 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, além de criar novos tipos penais, que repercutiram sobre os crimes contra a
saúde pública, revogou, expressamente, o artigo 279 do Código Penal.

3. INFRAÇÕES PENAIS AMBIENTAIS
Novas sanções penais contra condutas lesivas à fauna, à flora e ao meio ambiente
em geral, foram recentemente previstas pelos artigos 29 a 69 da Lei nº 9.605, de 12/2/98.
Ressalte-se que as infrações previstas no diploma legal são de ação penal pública incondicionada e, portanto, apuradas de ofício pelo Delegado de Polícia, através do Inquérito
Policial, ou termo circunstanciado, conforme o caso.
Dispositivos da Lei de Economia Popular revogados pela Lei nº 8.137/90, que definem os Crimes contra a Ordem Tributária, Econômica e Contra as Relações de Consumo,
devem ser sempre lembradas, a saber:
Artigo 2º (revogado parcialmente pelo artigo 7º, VI), artigo 2º, II, (revogado pelo
artigo 7º, I), artigo 2º, III, (revogado pelo artigo 7º, II), artigo 2º, IV, (revogado pelo artigo
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7º, V), artigo 2º, V, (revogado pelo artigo 7º, III), artigo 2º, VI, (revogado pelo artigo 6º),
artigo 2º, VIII, (revogado pelo artigo 1º, V), artigo 3º, III, (revogado pelo artigo 4º),
artigo 3º, IV, (revogado pelo artigo 4º, IV), artigo 3º, V, (revogado pelo artigo 4º, VI).
Artigo da Lei de Economia Popular derrogado pela Lei n.º 7.492/86, que define
crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
Artigo 3º, V, (revogado parcialmente pelo artigo 4º).
Note-se que o diploma inova ao prever a responsabilização penal da pessoa jurídica
em seu artigo 3º, além da responsabilidade individual dos autores, co-autores ou partícipes
do delito.

3.1 Infrações penais contra a fauna
As infrações penais contra a fauna estão previstas nos artigos 29 a 37 da Lei nº 9.605/98,
Código de Caça, na Lei nº 5.197, de 3/1/67, que dispõe sobre a proteção à fauna, e na Lei
nº 7.643/87, que proíbe a pesca de cetáceos.

3.2 Principais implicações da lei de crimes ambientais
O artigo 28, parágrafo único, o artigo 38 e o artigo 64 da Lei das Contravenções
Penais foram revogados, respectivamente, pelos artigos 42, 54 e 32 da Lei nº 9.605/98,
mantida a infração do artigo 31 da Lei das Contravenções Penais, conhecida como omissão de cautela na guarda de animais.
Os artigos 4º, 17 e 27, § 2º, do Código de Caça foram revogados, respectivamente,
pelos artigos 31, 69 e 33 da Lei nº 9.605/98.
O artigo 2º da Lei nº 7.643/87 foi implicitamente revogado pelo artigo 29 da Lei
nº 9.605/98.
O artigo 8º da Lei 7.679/88 foi ab-rogado pelo artigo 35 do novo diploma.
As alíneas do artigo 26 do Código Florestal foram parcialmente revogadas pelos
artigos 38 a 40, 42, 44 a 49 e 52 da Lei Ambiental.

3.3. Contravenções florestais
As contravenções florestais são abordadas pelos artigos 26 a 35 do Código Florestal,
Lei nº 4.771, de 15/9/65, e pelo Decreto nº 2.661, de 8/7/65.

3.4. Pesca
O Decreto-lei nº 221, de 28/2/67, dispõe sobre a proteção à pesca. Igualmente, o
Código de Caça, em seus dispositivos, também cuida da matéria. A Lei nº 7.643, de 18/12/87,
proíbe a pesca de cetáceos e, finalmente, sobre a criminalização da pesca com explosivos
e substâncias tóxicas, existe o artigo 35 da Lei nº 9.605/98, que inova ao prever pena de
1 (um) a 5 (cinco) anos de reclusão para a utilização, na pesca, de explosivos ou substâncias tóxicas.
107

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

3.5. Crimes contra a flora
Os crimes contra a flora estão previstos nos artigos 38 a 53 da Lei nº 9.605/98.

3.6. Poluição e outros crimes ambientais
Essas infrações penais são previstas pelos artigos 54 a 61 da Lei nº 9.605/98, artigo
271 do Código Penal, artigo 15 da Lei nº 6.938, de 31/8/81, alterada pela Lei nº 7.804, de
18/7/89.
Os crimes relacionados a agrotóxicos são previstos nos artigos 15 a 16 da Lei nº 7.802,
de 11/7/89.
Peculiaridades e inovações na legislação penal ambiental são muitas.
A Lei nº 9.605/98 traz importantes inovações em matéria de legislação ambiental,
devendo-se observar o seguinte:
a) perícia para a constatação do dano ambiental produzida no inquérito civil ou
no juízo civil poderá ser aproveitada no processo penal e fixará, sempre que possível,
o montante do prejuízo causado para efeitos da prestação de fiança e cálculo de multa
(artigo 19);
b) previsão da modalidade culposa para incêndio em matas ou florestas (artigo 41);
c) criminalização da comercialização ou utilização de motoserra em florestas e nas
demais formas de vegetação, sem a autorização do IBAMA (artigo 51);
d) criminalização dos atos de abusos, maus-tratos, ferimentos e mutilações de animais (artigo 32);
e) criminalização dos atos de fabrico, venda e transporte de balões (artigo 42);
f) criminalização dos atos de grafitagem e pichação (artigo 65);
g) previsão de 1 (um) a 5 (cinco) anos de reclusão para a utilização, na pesca, de
explosivos ou substâncias tóxicas (artigo 35).

4. CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA NO CÓDIGO PENAL
Os crimes contra a saúde pública estão previstos nos artigos 267 a 284 do Código
Penal, com exceção do artigo 279, revogado pela Lei n.º 8.078/90. Dentre eles se destacam:
a) Epidemia (artigo 267)
Resulta da propagação intencional de germes patogênicos como a varíola, a hepatite, a AIDS etc. Lembre-se que, se em razão da epidemia ocorrer a morte (§ 1º do artigo),
o crime é considerado hediondo (artigo 1º da Lei n.º 8.930/94).
b) Infração de medida sanitária preventiva (artigo 268)
Trata-se de norma penal em branco, que se caracteriza quando houver o descumprimento de determinação de vigilância sanitária e/ou epidemiológica, não exigindo a
existência de dano efetivo.
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c) Omissão de notificação de doença (artigo 269)
A Portaria nº 1.100, de 24/5/96, do Ministério da Saúde indica quais as doenças de
comunicação compulsória.
d) Envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal
(artigo 270)
São abrangidas pelo dispositivo, tanto a água corrente como a contida em cisternas,
açudes e poços, bem como gêneros alimentícios em geral, aqui correspondidos os alimentos, líquidos e bebidas. Lembre-se que o delito foi excluído da relação de crimes hediondos
pela Lei nº 8.930/94, mas admite a prisão temporária, quando for qualificado pelo evento
morte, por força do disposto no artigo 1º, III, “j”, da Lei nº 7.960/89.
e) Corrupção ou poluição de água potável (artigo 271)
Consiste na desnaturação ou na infectação da água. É o caso do líquido que apresenta
elevado teor de chumbo, fluoreto, cobre, zinco (quantidade superior à permitida em lei).
Para a configuração do delito é imprescindível que se comprove a potabilidade da
água e o seu consumo por um número indeterminado de pessoas. Se houver perigo à
incolumidade humana, animal ou vegetal, deve ser consultado o artigo 15, §§ 1º e 2º, da
Lei nº 6.938/81. Se, em razão da poluição for necessária a interrupção do abastecimento
público, consultar também artigo 54, § 2º, III, do mesmo diploma.
f) Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produtos
alimentícios (artigo 272)
A adulteração consiste no adicionamento de substância que resulte em piora da
qualidade do produto embora, por vezes, melhore sua aparência. É o que se verifica na
adição de bromato de potássio ao pão e de excremento de animais no pó de café.
A falsificação é contrafação do produto, que permanece com a mesma aparência,
porém com conteúdo diferente. Caso da venda de margarina, como se fosse manteiga.
Se não houver perigo para a saúde pública, ver artigo 2º, III, e V, da Lei nº 1.521/51,
e artigo 66 da Lei nº 8.078/90.
g) Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins
terapêuticos ou medicinais (artigo 273)
Via de regra, o crime ocorre com a presença de bactérias, insetos e bolores na substância. Aqui, a alteração da substância implica na redução das propriedades alimentícias
ou medicinais do produto, embora sem torná-lo nocivo ao consumo, v.g., a utilização
de carne de cavalo para fabricação de salsichas, a adição de água ao leite etc. Por força
no disposto no § 1º A do artigo 273, dentre os produtos abrangidos pelo dispositivos
estão os medicamentos, os cosméticos, os insumos farmacêuticos, as matérias-primas, os
saneantes e os de uso para diagnóstico.
Em razão de sua gravidade, a conduta prevista pelo dispositivo e seus parágrafos
foi considerada como crime hediondo pelo artigo 1º, VII-B, da Lei nº 8.072/90.
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Foi instituído pela Portaria DGP-10 de 2/6/00 o Grupo Especial de Investigações
sobre Falsificação de Medicamentos, incumbido de presidir os atos de Polícia Judiciária
para apuração de infrações relativas à falsificação de medicamentos na Capital, na Grande
São Paulo, e excepcionalmente, no interior do Estado, quando solicitado pela departamental
interessada.
h) Emprego de processo proibido na fabricação de produto destinado ao consumo
(artigo 274)
Trata-se de norma penal em branco, que proíbe a utilização na fabricação do produto
de processo não permitido ou de substância não autorizada pela legislação sanitária.
i) Invólucro ou recipiente com falsa indicação (artigo 275)
Para a tipificação desse delito é necessário que haja perigo à saúde. Em caso de dúvida, consultar, também, o artigo 2º, III, da Lei de Crimes contra a Economia Popular e o artigo
66 do Código de Defesa do Consumidor. Caso inexista risco à saúde pública, ler o artigo
7º, II, da Lei dos Crimes Contra a Ordem Tributária, Econômica e Contra as Relações de
Consumo.
j) Substância destinada à falsificação (artigo 277)
Abrange somente a venda de substância, excluindo o comércio de utensílios, apetrechos e máquinas, v.g., venda de carne de cavalo como se fosse carne de porco.
k) Outras substâncias nocivas à saúde pública (artigo 278)
É importante notar que este artigo, em seu parágrafo único, admite a modalidade
culposa e abrange materiais que não se relacionam somente com produtos alimentares ou
medicinais, como cigarros, tintas, produtos de limpeza etc.
l) Exercício ilegal de medicina, arte dentária ou farmacêutica (artigo (282)
É crime que exige habitualidade, não admite a tentativa e abrange, além do exercício indevido, o extrapolamento dos limites da profissão, como a realização de consultas
médicas por farmacêuticos e o atestado de óbito firmado por médico sobre a causa mortis
da pessoa que foi tratada por leigo.
m) Charlatanismo (artigo 283)
Ocorre quando o agente recomenda ou anuncia a cura de doença através de meio
secreto ou infalível. Não exige habitualidade e pode abranger tanto os curandeiros como
os médicos.
n) Curandeirismo (artigo 284)
Exige habitualidade, embora não necessite de vítima para a sua consumação. Ocorre
quando o agente se propõe a curar moléstia por tratamentos grosseiros, como através de
chás para a cura de pessoas portadoras de câncer etc.
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5. PROCEDIMENTOS POLICIAIS
Nas diligências para a apuração dessas modalidades criminosas, os policiais civis
devem observar:
I. a data de fabricação e o prazo de validade do alimento ou medicamento;
II. irregularidades nas condições de embalagem dos alimentos, como a existência de:
a) estufamento da tampa ou embalagem;
b) depósitos de sedimentos no fundo da embalagem;
c) furos, vazamentos ou partes amassadas nas latas;
d) odores estranhos ou presença de mofo em massas refrigeradas ou pães de forma;
e) bolhas e outros danos nas embalagens de papelão dos produtos congelados (indício de deterioração em razão da flutuação da temperatura);
f) sacos plásticos coloridos utilizados para armazenar alimentos.
III. condições de armazenagem e a regularidade do registro dos produtos:
a) registro dos rótulos dos alimentos de origem animal pré-embalados no Ministério
da Agricultura com número fornecido pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF) e o registro
de produtos vegetais pré-embalados no Ministério da Saúde com número fornecido pela
Divisão Nacional de Vigilância Sanitária de Alimentos (DINAL);
b) exposição dos alimentos perecíveis em balcões frigoríficos.
IV. a procedência do produto.

6. APREENSÃO E ACONDICIONAMENTO DE PRODUTOS
O local e as circunstâncias nas quais se deu a apreensão deverão constar de auto
próprio.
Os produtos perecíveis devem ser acondicionados de imediato, em caixa de isopor
com sacos plásticos com gelo comum ou reciclado e, tão logo possível, encaminhados à
perícia, com a requisição pertinente. Em caso de grandes distâncias, é recomendável a
utilização de gelo seco ou acondicionamento.

6.1. Produtos deteriorados
Quando a deterioração for visível, é recomendável que, além da análise laboratorial
da substância apreendida, seja requisitada perícia para constatação fotográfica do local
onde foi encontrado o produto, bem como colhida a amostra. Se possível, os produtos
deverão ser encaminhados para exame em sua embalagem original.

6.2. Produtos perecíveis
As amostras devem ser embaladas em saco plástico transparente sem uso ou em
frasco de boca larga, esterilizado e acondicionado em local refrigerado. Em seguida,
devem ser encaminhadas imediatamente à perícia para a constatação de sua improprieda111
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de, já que o prazo máximo para sua chegada no local do exame é, geralmente, de 3 (três)
horas, observando-se que para água o prazo é de 6 (seis) horas.
Havendo dúvidas sobre os procedimentos para o acondicionamento do produto,
deve ser consultado o órgão técnico responsável pelo exame das amostras.
Embora, em tese, possam ser analisadas pequenas quantidades das amostras apreendidas, recomenda-se a coleta de 3 (três) porções iguais de 500 (quinhentos) gramas ou de
500 (quinhentos) mililitros, das quais 2 (duas) serão remetidas à perícia, e 1 (uma) será
deixada em poder do comerciante ou industrial, para eventual perícia de contraprova.

6.3. Produtos medicinais
Em se tratando de produtos medicinais, devem ser colhidas amostras de 9 (nove)
produtos de cada espécie investigada, divididas em 3 (três) porções acondicionadas individualmente em saco plástico transparente, que deve ser lacrado.
Novamente, 2 (duas) porções serão encaminhadas à perícia, e 1 (uma) ficará em poder
do industrial ou do comerciante responsável.

6.4. Contraprova
A contraprova é meio de defesa de que dispõe o investigado, que pode solicitar pelo
mesmo laboratório, nova análise das amostras apreendidas. A análise deverá ser realizada
dentro de 24 (vinte e quatro) horas, se o produto for perecível, e em 10 (dez) dias, se o produto não for perecível.
Observe-se que o comerciante ou industrial responsável ao receber a amostra para
a realização da contraprova, deve assinar, na qualidade de recebedor, o auto de entrega da
contraprova, na presença da autoridade, do escrivão e de 2 (duas) testemunhas e, tão logo
seja a análise pericial elaborada, deve tomar conhecimento do laudo de exame através do
termo de ciência respectivo.

7. ASSESSORAMENTOS POSSÍVEIS
Os assessoramentos que se seguem são meramente exemplificativos e devem ser adaptados à modalidade do delito e ao local e estabelecimento onde se realiza a diligência.
Para fiscalização de pesos e quantidades de produtos, contatar o Instituto de Pesos
e Medidas (IPEM).
Nos matadouros, abatedouros, frigoríficos e laticínios pode ser acionado o Serviço
de Inspeção Federal do Ministério da Agricultura (SIF).
Nos laboratórios industriais de alimentos e nos casos de irregularidades em produtos alimentícios pré-embalados, solicitar o auxílio dos Escritórios Regionais de Saúde,
no âmbito estadual (ERSAS).
Em feiras-livres, mercados, empórios, peixarias e açougues, na Capital, comunicar
a Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Abastecimento (VISA).
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Em farmácias, drogarias, locais que produzem e comercializam cosméticos, produtos
hospitalares e prestam serviços com inseticidas, acionar a Divisão do Exercício Profissional
da Secretaria da Saúde.
Em padarias, mercearias, supermercados, lanchonetes e restaurantes, pode ser solicitada a colaboração dos Centros de Saúde e dos responsáveis pela Vigilância Sanitária local.
Por derradeiro, para o exame de alimentos e produtos agrícolas em geral, é útil convocar a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

8. LOCAIS DE EXAME
Nos casos de intoxicação, pode ser coletado material biológico como urina, fezes
e vômito das pessoas contaminadas, para análise laboratorial pelo Instituto Adolfo Lutz.
Geralmente, os exames laboratoriais de substâncias alimentícias ou medicinais são
realizados pelo Instituto Adolfo Lutz que, além de examinar seu aspecto externo, odor,
cor e sabor, procedem à análise das características físicas, químicas e microbiológicas da
amostra.
Contudo, isso não poderá ser feito quando a amostra for inadequadamente coletada e
transportada ou seu lacre estiver violado. Nessa hipótese, o Instituto limitar-se-á a emitir
parecer sobre as alterações externas que a substância apresentar em seu aspecto, cor e sabor.
Nos casos de irregularidades em inseticidas, ou fertilizantes, o laudo é costumeiramente emitido pelo Instituto Biológico.
O exame em animais pode ser realizado pelo Instituto de Zoonoses, em São Paulo.

9. SONEGAÇÃO FISCAL
A Lei nº 4.729, de 14/7/65, define, com clareza, nos incisos de seu artigo 1º, o crime
de sonegação fiscal, cuja transcrição se segue:
“I – prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que
deva ser produzida a agentes das pessoas jurídicas de direito público interno, com a
intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e quaisquer adicionais devidos por lei;
II – inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos ou operações de qualquer
natureza em documento ou livro exigidos pelas leis fiscais, com a intenção de exonerarse do pagamento de tributos devidos à Fazenda Pública;
III – alterar faturas e quaisquer documentos relativos a operações mercantis com o
propósito de fraudar a Fazenda Pública;
IV – fornecer ou omitir documentos graciosos ou alterar despesas, majorando-as
com o objetivo de obter dedução de tributos devidos à Fazenda Pública, sem prejuízo
das sanções administrativas cabíveis;
V – exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário da paga,
qualquer porcentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida do imposto sobre a renda
como incentivo fiscal:
Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa,”
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O rito a ser observado para a apuração desses delitos é o da ação penal pública
incondicionada, nos termos do artigo 83 da Lei nº 9.430/97 e da Súmula 609 do STF.

9.1 Diligências policiais
As modalidades mais comuns de sonegação fiscal são o subfaturamento de notas
fiscais, talões paralelos, lançamento indevido na escrita de nota fiscal para aproveitamento de créditos do ICMS, uso da mesma nota fiscal, por várias vezes, para acobertar o
transporte de mercadorias, alegação do desaparecimento de talões de notas fiscais, compra de notas fiscais para abatimento de seu valor na declaração do imposto de renda,
calçamento de notas fiscais, anulação fraudulenta de notas fiscais, utilização de notas
fiscais de outra firma para acobertar mercadorias de empresa, uso fraudulento de nota
fiscal de produtor, uso fraudulento de cartão de inscrição de produtor rural, falsificação
de autenticação bancária em guia de recolhimento de ICMS, uso repetido dos mesmos
tickets ou ficha de caixa, para a venda de produtos em bares ou lanchonetes.
9.1.1. Talões de notas fiscais
Os talões de notas fiscais, para vendas dentro do Estado, são impressos em 4 (quatro) vias.
A 1ª via é destinada ao adquirente da mercadoria, a 2ª à fiscalização, a 3ª permanece fixa no talão, enquanto que a 4ª é destinada à contabilidade.
Os talões de notas fiscais de mercadorias, que se destinam à venda em outros Estados, são impressos em 5 (cinco) vias, e acompanham a mercadoria:
a) a 1ª, a 2ª, e a 4ª vias acompanham a mercadoria;
b) a 3ª e a 5ª vias permanecem fixadas ao bloco.
9.1.2. Falsificação de autenticação bancária em guia de recolhimento de ICMS
A tática delitiva mais usada é a utilização de qualquer aparato para a autenticação
mecânica de guias, que são arquivadas e lançadas na escrita fiscal da empresa.
Nas diligências, os policiais civis deverão observar na autenticação bancária constante na guia:
a) a identificação por letras do banco recebedor;
b) o número do caixa que recebeu a importância;
c) a data do recebimento;
d) a importância recebida.
A apuração pode ser feita por amostragem, procedendo-se à consulta ao banco,
cujo nome ou código figura na autenticação mecânica duvidosa, para informação sobre o
real depósito da importância indicada.
Igualmente, deve ser feita uma listagem de todas as guias e valores declarados como
recolhidos, e encaminhada à agência ou posto bancário respectivo, para prosseguimento
das investigações.
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9.1.3. Uso dos mesmos tickets ou fichas de caixa, para vendas em bares ou lanchonetes
Trata-se de manobra utilizada pelos comerciantes para ocultar do Fisco o montante
de suas vendas. O caixa emite tickets referentes às primeiras despesas do dia. Os tickets
são entregues pelos fregueses no balcão ao empregado, que os devolve ao caixa, para que
sejam reaproveitados em outras vendas.
9.1.4. Caixa dois
É um livro caixa paralelo onde todos os pagamentos e recebimentos realmente
efetuados pela firma são registrados. Os livros fiscais obrigatórios, nesses casos, servem
somente para o pagamento de impostos e não como base para o rateio dos lucros entre os
sócios. É comum nas empresas que vendem sem nota fiscal.
9.1.5. Compra de notas fiscais para abatimento na declaração do Imposto de Renda
Trata-se de fraude utilizada freqüentemente por firmas construtoras que não pagam
ICMS. Os titulares da empresa compram notas fiscais frias referentes a materiais utilizados na construção aumentando, desta forma, suas despesas, a fim de lesar o Fisco.
9.1.6. Talões paralelos
Há tipografias que imprimem talões de notas fiscais com a mesma numeração dos
legalmente autorizados para uso da empresa que, para acobertar o montante de mercadoria comercializada, utiliza poucas notas fiscais do talão legalmente impresso, lesando o
Fisco pela omissão de várias operações efetuadas, sobre as quais não houve recolhimento
de ICMS.
No caso de diligências em tipografias nas quais houver negativa de autoria da impressão investigada, recomenda-se a solicitação de perícia nas máquinas para constatação
do alegado.
9.1.7. Subfaturamento
Subfaturamento é a diferença entre o valor cobrado, entre a real operação comercial
e o constante na nota fiscal emitida.
É o caso do vendedor que preenche um impresso de pedido, orçamento ou a denominada nota branca, que não têm valor fiscal, mas que passam a valer como recibo para o
adquirente.
9.1.8. Calçamento
É a modalidade de sonegação na qual o comerciante coloca o valor real da transação somente nas vias da nota fiscal que acompanha a mercadoria, registrando um valor
menor nas vias que ficam fixas no bloco e nas destinadas à fiscalização.
Tal expediente é conhecido como calçamento, porque o negociante usa uma lâmina
ou papelão entre as vias que acompanham a mercadoria, as destinadas à fiscalização e as
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que permanecem no bloco de notas fiscais, de forma que os valores exatos da venda
aparecem apenas na via destinada ao adquirente.

10. TÓXICOS
A Lei nº 9.804, de 30/6/99, alterou os artigos 1º e 34 da Lei nº 6.368/76, determinando, dentre outras providências, que os objetos de qualquer natureza utilizados para a
prática de crimes definidos na Lei de Tóxicos, após sua regular apreensão, ficarão sob a
custódia da autoridade policial, excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma da
legislação específica.
A Lei nº 8.072, de 25/7/90, incluiu o tráfico de entorpecentes no rol de crimes
hediondos, considerando-o insuscetível de fiança e de liberdade provisória, bem como
acrescentou um parágrafo único ao artigo 35 da Lei nº 6.368/76, dobrando os prazos
procedimentais previstos em lei especial.
Portanto, atualmente, de acordo com o art. 29 da Lei nº 10.409/02, os prazos para
a conclusão do inquérito nos crimes referentes à Lei de Tóxicos são de 15 (quinze) dias,
no caso de indiciado preso, e de 30 (trinta) dias, se solto.
Observe que, nos casos de flagrante com indiciado preso, se o laudo toxicológico não
estiver concluído no prazo de 10 (dez) dias, os autos deverão ser encaminhados ao Juízo
competente, com protesto pela posterior remessa da peça faltante, tão logo possível.

10.1. Procedimento policial
Salvo a ocorrência de tráfico para o exterior, compete à Justiça nos Estados processar e julgar os crimes relativos a entorpecentes. É o que dispõe a Súmula 522 do STF.
Recomenda-se aos policiais civis, para fortalecimento do conjunto probatório, as
seguintes condutas:
a) as denúncias anônimas recebidas pela Polícia, não raras vezes, oferecem subsídios valiosos para o esclarecimento de delitos relacionados a essa modalidade delituosa.
Assim, a fim de justificar as diligências que, para a verificação de sua veracidade , serão
realizadas, devem ser registradas em livro próprio, onde conste data e horário de seu
recebimento. Nos autos de Inquérito Policial, tal justificativa pode ser feita, sem grandes
formalidades, através de certidão expedida pelo Escrivão de Polícia;
b) nos casos relacionados à Lei nº 6.368/76, para que o ato do agente seja também
enquadrado no artigo 18, IV, do ordenamento que estabelece “se qualquer dos atos de
preparação, execução ou consumação ocorrer nas imediações ou no interior de estabelecimentos de ensino ou hospitalar, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais,
recreativas, esportivas ou beneficentes de locais de trabalho coletivos, de estabelecimentos penais ou de recinto onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer
natureza, sem prejuízo da interdição do estabelecimento ou do local”, deve ser feito
um croqui do lugar onde foi realizada a diligência, a fim de evidenciar sua proximidade
dos locais de que trata o dispositivo;
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c) se, no curso das diligências, houver somente policiais que presenciaram os fatos,
seu depoimento será valorizado se os autos forem instruídos com justificativa para a
inexistência de outras testemunhas, como a realização da diligência em local deserto, o
encontro por policiais de substância entorpecente durante a madrugada etc.;
d) sempre que a apreensão ocorrer no interior de residência, na presença de outras
pessoas além do indiciado, devem estas ser formalmente ouvidas. A importância de tal
providência torna-se evidente nos casos de busca domiciliar em habitação onde residem
várias pessoas e apenas o suposto traficante é ouvido nos autos. Ora, nesse caso, as demais
pessoas que habitam no local ou são co-autoras, ou testemunhas do delito, e, nessa qualidade, devem ser ouvidas no inquérito;
e) sempre que possível, deve ser mantido um arquivo das diligências realizadas
para consulta pelos policiais civis que forem chamados a depor em Juízo. Tal providência
evita lapsos e fortalece o depoimento dos policiais como elemento de prova;
f) as comunicações à autoridade judicial competente sobre prisão em flagrante em
razão de delito previsto na Lei nº 6.368/76, devem ser instruídas com o laudo de constatação
elaborado.

10.2. Apreensão
Por ocasião da apreensão da substância entorpecente, recomenda-se aos policiais
civis:
a) quando no Inquérito Policial houver mais de um indiciado, deve-se especificar a
porção da substância portada, de forma individualizada. Principalmente nos casos de
co-autoria, é recomendável consignar nos autos que os indiciados A e B portavam uma
porção de entorpecente, sem apontar com quem se encontrava o tóxico;
b) quando os policiais apreenderem mais de uma porção de substância entorpecente,
devem levá-las em separado à autoridade, evitando que se misturem;
c) sempre que a apreensão se der por uma equipe de policiais, deve-se fazer constar
nos autos os nomes de todos os integrantes do grupo, a fim de se propiciar maiores subsídios para o fortalecimento do conjunto probatório;
d) igualmente, o auto de apreensão deverá individualizar e descrever os invólucros
das porções de substâncias apreendidas, relacionando-as com cada um dos indiciados,
evitando expressões genéricas como “alguns pacotes” etc.

10.3. Indicações de consulta
A Lei nº 6.368/76 (Lei Antitóxicos), com relação dos artigos 1º e 34, alterada pela
Lei nº 9.804/99, é a primeira indicação de consulta.
A obrigatoriedade de comunicação ao Denarc sobre os procedimentos de Polícia
Judiciária instaurados para a apuração de infração da Lei nº 6.368/76, imediatamente
após a inauguração do feito, é estabelecida pela Portaria DGP – 9, de 9/6/98.
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Sobre a declaração de posse, depósito e guarda de bens apreendidos, para apurar
crime de tráfico de entorpecentes, deve-se consultar a Resolução SSP – 247, de 26/6/98.
O resultado de exames realizados pelos Núcleos de Toxicologia Forense e de Anatomia Patológica necessários à complementação de laudos periciais é disciplinado pela
Portaria IML – 3, de 25/3/99.
A Portaria DGP – 11, de 29/6/00, estabelece sistemática para a destruição de substâncias entorpecentes, apreendidas em Inquéritos Policiais.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As rotinas investigatórias nos crimes relativos às relações de consumo, às infrações
penais ambientais, bem como àquelas que dizem respeito à lei antitóxicos, exigem da
autoridade policial e de seus agentes constante atualização, face à extrema mobilidade
legislativa experimentada por tais dispositivos integrantes do ordenamento penal especial, aporte que deve ser constantemente fornecido pelas Academias de Polícia do País,
através de suas divisões de cursos complementares.
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1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Ao abordarmos qualquer assunto atinente à doutrina de inteligência devemos,
inicialmente, ressaltar a escassez de bibliografia sobre a matéria, quer em língua pátria,
quer em idioma estrangeiro.
Após tal constatação, deparamo-nos com outra dificuldade, consistente na adaptação e criação de uma doutrina de inteligência aplicável à Polícia Civil, obstáculo que, na
medida do possível, acreditamos haver transposto.

1.1. Informação e desinformação
De um modo geral, entende-se por informação o conhecimento transmitido para
servir de base a atos decisórios e para esclarecer, atualizar, aprimorar ou formar determinada cultura, técnica, educação ou opinião. Assim, a informação implica, necessariamente, em conhecimento obtido ou transmitido. Geralmente, aparece como conhecimento
necessário a subsidiar um ato decisório e apresenta-se como um fator de segurança de
uma sociedade ou órgão em relação a outros.
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Daí a necessidade de análise e avaliação prévia da veracidade de toda informação
obtida pelo policial civil, já que os dados recebidos podem ter a única finalidade de
desnortear o trabalho policial. A isso, dá-se o nome de desinformação, que pode ser
traduzida como a informação desvirtuada, deformada ou falseada de forma proposital,
para induzir outrem em um erro de apreciação.

1.2. Contra-informação
Para efeitos didáticos, podemos definir contra-informação como o conjunto de
atividades especiais que se opõem à atividade de inteligência adversa, que visa essencialmente a proteção de informações e a neutralização de ações que se oponham à execução
de uma operação policial ou política de Segurança Pública.
Com o intuito de alcançar tal objetivo, ações de inteligência são desenvolvidas com
uma ou mais finalidades: a) impedir a obtenção de informações; b) neutralizar as atividades de espionagem e sabotagem, bem como as dos criminosos; c) evitar a indevida utilização dos meios de comunicação nas áreas de investigação; d) neutralizar a propaganda
contrária.
Vemos, portanto, que a contra-informação consiste no conjunto de medidas ativas e
passivas que visam assinalar, evitar e neutralizar a espionagem ou quaisquer outras atividades de informação da pessoa ou entidade que se considera inimiga. Aqui, o sigilo, a
técnica e a utilização de equipamentos especiais contribuem para impedir tais manobras.
Ante sua relevância, a contra-informação pode e deve ser um instrumento constante
do trabalho policial. Para tanto, é de extrema utilidade a existência de um banco de dados
atualizado, além de trabalho cuidadosamente executado com a escolha de um alvo, do
levantamento de locais, dos envolvidos e de seu modus operandi, enfim, do maior número de informações que possam ser utilizadas para lograr o inimigo.
Nesse contexto, conhecer os procedimentos utilizados pelo adversário para a coleta
de informações torna-se de vital importância para a posterior utilização da mesma via
para encaminhar os dados fictícios, a fim de induzi-lo a laborar em erro e, quando cabível, possibilitando sua responsabilidade criminal.
Por fim, devemos ressaltar que não existem atividades típicas de contra-informação, mas, sim, um conjunto de ações e medidas de diversos tipos com a finalidade precípua
de alertar sobre a existência de atividades de atuação adversas e provocar o desenvolvimento de atividades ou o desencadeamento de providências para anular tais ações.

1.3. Classificação de informações
Para melhor entendimento, buscamos as formas mais simples de classificação das
informações. Quanto ao destino, as informações podem destinar-se ao chefe ou ao público em geral; quanto à finalidade, classificam-se em internas e externas e, finalmente,
quanto ao modo de tratamento, podem ser ostensivas ou sigilosas.
No que concerne ao campo de abrangência das informações, este pode ser geográfico, político, econômico, militar, biográfico, técnico ou policial.
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1.4. Princípios de atividade de inteligência
Os princípios que regem a atividade de inteligência são, nomeadamente, os da utilidade, da oportunidade, e os da simplicidade e objetividade, abordados a seguir.
1.4.1. Utilidade
O princípio da utilidade consiste em adaptar e considerar a informação em relação
ao fim a que se destina. É preciso que o profissional de informação tenha em mente que,
devido ao grande fluxo de papéis nas repartições policiais, o tempo que o destinatário
dispõe para a leitura é limitado.
Assim, o policial deve fazer com que valha a pena o esforço de ler sua informação,
pois é evidente que relatório que demanda tempo e esforço para sua leitura, não terá razão
de ser.
1.4.2. Oportunidade
É óbvio que o limite de tempo ou o prazo no qual o relatório deve ser produzido
implica no maior ou menor aprofundamento das informações.
Sobretudo na atividade policial, o tempo é valioso e geralmente escasso. Daí a
razão do profissional de informações acostumar-se a elaborar documentos de forma
sucinta e objetiva, sem que a pressa implique em falta de qualidade ou rebaixamento na
produção de informações.
Outro fator a se considerar consiste na perda do valor das informações em decorrência do tempo, razão da necessidade de celeridade no seu encaminhamento, a fim que
não estejam desatualizadas quando chegarem ao destinatário.
O valor das informações contidas em um documento pode se depreciar tanto em
razão de uma alteração real na situação, como de uma possível mudança, já que o grau de
confiabilidade dos elementos coletados não será o mesmo.
1.4.3. Simplicidade e objetividade
O princípio da simplicidade implica em evitar custos e riscos desnecessários, enquanto que o da objetividade preconiza o planejamento e execução das atividades de inteligência em consonância com os objetivos a serem alcançados e em perfeita sintonia com
a finalidade da atividade.

1.5. Finalidade da atividade de informação
No âmbito policial judiciário, a finalidade básica da atividade de inteligência consiste na produção de conhecimento para o planejamento, execução e acompanhamento
da ação de um órgão da Policia Civil.
Assim, na produção de informações, o objetivo principal é a elaboração da informação, que seja uma estimativa de situação, um subsídio para a tomada de decisões etc.
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Nesse contexto, oportuna a menção de Washington Platt que, em sua obra, “A Produção de Informações Estratégicas”, esclarece: “... A forma de atacar um projeto de
informações sofre influência do uso a fazer dele...”1.
Esse uso comanda o calendário, a extensão da cobertura, a linguagem e a forma do
tratamento do assunto.

2. CONSIDERAÇÕES SOBRE FONTES
Como sabido, a avaliação de dados ou do conhecimento é o processo a que são
submetidas as informações de interesse para o exercício da atividade de inteligência.
Tão logo se ponha em campo, o profissional de informações dever valer-se de todas
as fontes que possam auxiliar a obtenção da informação. Aqui, o estabelecimento do grau
de confiabilidade e o cruzamento das informações obtidas em cada fonte é imprescindível, e é o que se chama de verificação cruzada. Quanto maior o número de fontes, menor
a possibilidade de consignar informações errôneas no documento.
Outro dado significativo é a interpretação das informações que chegam ao policial
civil de forma segmentada. Esse é o procedimento que permite ao responsável coletar
variados fatos que, em princípio, quase nada significam e reuni-los de modo que componham um quadro significativo sobre determinada situação. Trata-se de armar o quebracabeças.

2.1. Fontes
Para fins de avaliação serão consideradas como fontes as pessoas, os órgãos ou
documentos através dos quais se obtém dados.
As pessoas podem atuar como fontes quando são as autoras do dado, por terem
percebido, memorizado ou descrito um fato ou uma situação.
Já as organizações estão aptas a funcionar como fontes quando detém a responsabilidade por determinado dado ou por sua veiculação, sempre que impossível atribuir a
determinada pessoa sua autoria.
Os documentos são fontes quando expressarem um dado que não contenha indicações que permitam a identificação da pessoa ou da organização responsável por sua
elaboração.

2.2. Credibilidade
Vários aspectos devem ser considerados na determinação da credibilidade das fontes. Entre eles a autenticidade, que para ser verificada, obriga a procurar, além de particularidades que caracterizem a fonte, circunstâncias que permitam distinguir a fonte do
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canal de transmissão das informações; o grau de confiabilidade das fontes, que poderá
ser estabelecido com a checagem de seus antecedentes sociais e criminais, da compatibilidade de seu poder aquisitivo com o seu padrão de vida, da existência de contribuições
anteriores prestadas ao órgão de inteligência e, finalmente, da análise dos motivos que as
levaram a fornecer o dado (interesse pessoal, ciúme, razões ideológicas etc.); a habilidade da fonte para perceber, memorizar e descrever o objeto do dado, que deve ser analisado em conjunto com seus atributos pessoais, profissionais e técnicos, bem como com
as circunstâncias que cercaram a obtenção da informação; a coerência, para verificar se
o dado ou julgamento não apresentam contradições lógicas, momento em que deve-se
averiguar o encadeamento lógico do dado ou, em outras palavras, sua harmonia interna;
a compatibilidade, já que o dado obtido deve harmonizar-se com os demais dados conhecidos; e, por último, as semelhanças, ou seja, buscar a existência de outros dados de
diferentes fontes, cujo conteúdo seja semelhante aos dados em julgamento.

2.3. Confiabilidade
É necessário que se estabeleça um grau de certeza, ou seja, de idoneidade das afirmações sobre um fato. Todavia, só após a avaliação da fonte e do conteúdo dos dados
obtidos, o policial estará apto a determinar a credibilidade da informação que possui.
O chamado grau de confiança de uma informação pode ser muito alto, intermediário ou baixo. Daí a necessidade e responsabilidade do produtor de informações em apontar o grau de confiabilidade, a precisão e a probabilidade de cada item importante de seu
relato, deixando isso claro ao destinatário.

3. FUNDAMENTOS E MÉTODOS DA PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO
A atividade de inteligência tem dupla finalidade pois, além de produzir o conhecimento propriamente dito, deve salvaguardar as informações que a Polícia Civil tenha
interesse em preservar.
A atividade de informações tem por finalidade a produção de conhecimentos que
habilitem as autoridades, em suas respectivas áreas de atribuição, a tomada de decisões
ou a elaboração de planos de maior amplitude.
Nesse contexto, podemos definir doutrina de inteligência (DI) como o conjunto de
princípios, conceitos, normas, métodos, processos e valores destinados a fundamentar,
orientar e disciplinar a atividade de inteligência.
Os princípios devem ser entendidos como proposições diretoras gerais, destinadas
a orientar o desenvolvimento do corpo da doutrina de inteligência.
O termo conceito busca a uniformização de descrição de objetos, fenômenos e relações fundamentais previstas pela doutrina. Por sua vez, normas são disposições que visam
fixar estritamente as relações propostas pela doutrina de inteligência.
Quanto aos métodos, são orientações práticas e racionais consagradas e utilizadas
pela doutrina, com o escopo de atingir os objetivos desejados com o menor dispêndio de
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meios e tempo, obtendo o melhor resultado. Já o processo é o conjunto de maneiras de
realizar o que está preconizado pelo método ou pelas normas.
Finalmente, a expressão valores é empregada com o intuito de indicar condutas
cultuadas pela sociedade e, necessariamente, respeitadas pela doutrina.
Basicamente, podemos apontar as seguintes características na doutrina de inteligência (DI): a) normativa, porque exprime preceitos orientadores; b) dinâmica, pois
tem caráter evolutivo; c) adogmática, já que deriva de fundamentos racionais e realísticos;
d) consensual, por ter livre aceitação entre os profissionais de inteligência; e) unitária,
já que busca uma uniformização de pensamentos, procedimentos e linguagem.

3.1. Conhecimento
Como processo, o conhecimento é a formação na mente humana de uma imagem,
que pode decorrer da observação pessoal, do relato oral e/ou da leitura de documentos.
Como produto, é a representação oral ou escrita da imagem fornecida.
Na produção de informações o que se busca é o conhecimento científico que se
fundamente na objetividade e na evidência dos fatos de modo sistemático – metódico e
ordenado- e verificável de modo a ensejar a comprovação das hipóteses indicadas.
Nesse ponto, termos específicos apresentam interesse:
1) conhecimento informe é o resultante de juízos formulados por um profissional
de inteligência e que expressa seu estado de certeza ou de opinião em relação à
verdade sobre fato ou situação passada ou presente. Consiste, basicamente, na
descrição de fatos que sejam úteis ao usuário, sem uma conclusão;
2) conhecimento informação, mais completo, resulta de raciocínio elaborado pelo
profissional de inteligência e expressa o seu estado de certeza em relação à verdade sobre fato ou situação passada ou presente. Requer um relato detalhado
e conclusivo do qual, via de regra, constam expressões como “foi”, “é”, “aconteceu” etc.;
3) conhecimento apreciação é o resultante de raciocínios elaborados pelo profissional de inteligência e expressa o seu estado de opinião em relação à verdade
sobre fato ou situação passada ou presente;
4) conhecimento estimativo, resultado de raciocínios elaborados pelo profissional
de inteligência que expressa o seu estado de opinião em relação à verdade sobre
a evolução futura de um fato ou de uma situação.
Nesse contexto, não seria exagero afirmar que, um plano de inteligência contempla,
em seu sumário, algo semelhante a verdadeiro plano de governo.

3.2. Situação de produção
A produção de conhecimentos pode ser conseqüência de estímulo externo, que ocorre
quando o órgão de inteligência é acionado por um particular ou outro congênere, ou de
atividade espontânea, que se verifica quando o próprio órgão decide que usuário ou outra
entidade devem conhecer determinado fato ou situação.
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3.3. Metodologia para a produção do conhecimento
Existem determinados procedimentos para que o conhecimento seja produzido que
podem ser esquematizados da seguinte forma:
Planejamento > Reunião > Análise e Síntese > Interpretação > Formalização e Difusão

3.3.1. Planejamento
Primeiro é necessário um planejamento onde fique estabelecido o tema a ser abordado, partindo do assunto mais amplo para o mais específico, como na hipótese de produção de informação sobre o crime organizado. Neste caso, devemos indagar em qual
modalidade delituosa a coleta de informações deve se concentrar e qual o do tempo
disponível para produzi-las, buscando sempre resposta às tradicionais perguntas: quem?
como? quando? onde? por quê?
Igualmente relevante selecionar quais as informações de interesse da pessoa a quem
se destina o conhecimento, evitando complexidades desnecessárias, procurando utilizar
termos técnicos somente quando o destinatário os domine.
Outro aspecto essencial da fase de planejamento é a formulação das informações de
forma relevante para o usuário.
Portanto, sinteticamente, temos, como etapas do planejamento do conhecimento:
1. delimitação do tema com seus aspectos essenciais, conhecidos e a conhecer;
2. definição do objetivo, estabelecendo qual o resultado que se pretende com o texto,
aquilo que se busca que o leitor compreenda;
3. seleção de idéias capazes de sustentar o texto, já que podemos utilizar vários recursos para fundamentar a exposição como argumentos, exemplos, comparações etc.
Exemplo:
Tema: crime organizado
Delimitação do tema: tráfico de entorpecentes no Estado de São Paulo.
Objetivo: informar ao Denarc e as Dise’s sobre a incidência desses delitos.
Idéias de desenvolvimento: abordagem comparativa com dados de outros Estados,
coleta de subsídios para mapeamento e estatística.
3.3.2. Reunião
Nesta fase busca-se a coleta de material e de dados, que pode ser feita de diversas
formas:
1) consulta aos arquivos do órgão de inteligência;
2) pesquisas de dados através de contatos, quando os dados são obtidos através de
outra pessoa; estudos e ligações, que ocorrem quando o profissional de inteligência busca informações junto a uma congênere, através de pedido de busca
(PB) dos conhecimentos constantes de seus arquivos;
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3) acionamento do elemento operacional, por intermédio de solicitação a colegas
que produzam relatório com as informações requeridas.
Nessa fase, o início das buscas deve dar-se a partir dos meios mais simples para os
mais complexos, dando preferência ao uso dos de menores custos para os mais dispendiosos
e dos mais seguros para os mais arriscados.
3.3. 3. Análise e síntese
A análise de informações é inerente à atividade policial. A avaliação de dados é
o processo a que são submetidos os dados de interesse para o exercício da atividade
de inteligência, compreendendo o julgamento da fonte e do conteúdo dos dados obtidos.
Nessa fase se procede à estruturação daquilo que foi escolhido como assunto, para
sua integração em um conjunto coerente e ordenado. Inicialmente, deve-se examinar os
conhecimentos e dados obtidos, decompondo-os em frações significativas e, em seguida,
estabelecer a credibilidade das informações por ocasião de sua formalização, através de
recursos de linguagem que expressem o estado de certeza ou de opinião do profissional
de inteligência.
Assim, devem ser analisados e processados os elementos que se seguem:
a) pertinência, ou seja, o exame dos conhecimentos e dados disponíveis, que devem
ser decompostos em frações significativas;
b) credibilidade, que implica no estudo das frações contidas no conhecimento e na
aplicação das técnicas de avaliação de dados, com a comparação de frações;
c) integração, que consiste no conjunto coerente e ordenado das frações de dados
trabalhadas.
3.3.4. Interpretação
Fase de produção de conhecimento na qual se estabelece o real significado do
assunto tratado.
3.3.5. Formalização e difusão
Período onde ocorre a elaboração de um relatório de inteligência e sua remessa ao
destinatário.
4. RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO
A idéia básica na qual se apóia a informação deve expressar-se numa frase simples
ou no menor número de palavras possível, a fim de facilitar sua memorização e compreensão pelo destinatário.
Nesse contexto, o uso de descrições simples e o cuidado em evitar termos excessivamente técnicos é essencial. Definições claras ajudam o processo ideativo e a concentração nos pontos realmente necessários, evitando mal entendidos.
Quando se elabora um relatório, deve-se ter em conta a possibilidade de eventuais
mudanças nas condutas ou ações descritas. Por isso, apontar tendências no desdobra126
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mento dos fatos é tão relevante. Por exemplo, em um relato sobre homicídios ocorridos
no município de Sorocaba, pode ser importante considerar se a taxa da criminalidade está
aumentando ou diminuindo, bem como se tal progressão tende ou não a permanecer.
Normas e procedimentos abaixo arrolados, devem ser observados quando da elaboração de um relatório de investigação:
1) confecção dos relatórios pelo agente principal, quando se tratar de equipes;
2) confecção de um relatório a cada ação isolada ou operação, evitando períodos
longos e pormenores excessivos, com ordenação de idéias numa seqüência lógica
(início, meio e fim);
3) padronização da linguagem nos relatórios escritos, eliminando termos desgastados
e rebuscados como “nominado”, “supracitado”;
4) caso inevitável o uso de expressões técnicas, colocar entre parênteses seu significado;
5) a circulação do relatório deve restringir-se ao âmbito interno do órgão de informações, já que não é documento hábil para a difusão;
6) rascunhos sobre operações ou ações realizadas não devem ser mantidos, evitando-se a criação de arquivos paralelos. Os relatórios do agente, acompanhados
de seus rascunhos e anotações, após transformados em informes, serão destruídos. Somente os relatórios relativos às operações em andamento permanecerão
arquivados até seu encerramento;
7) o profissional de informações deve sempre rever o que foi escrito antes de dar
por terminada a redação;
8) o relatório deve ser útil e primar pela objetividade, clareza, precisão, oportunidade, simplicidade, imparcialidade e segurança, não colocando em risco o agente
ou órgão a que pertence.

4.1.Relatório de missão
O relatório de missão precede o relatório de inteligência e é confeccionado por
agentes, após uma missão, para o encarregado de caso. Pode ser apresentado por escrito
ou oralmente e de forma individual ou coletiva. Pode ser periódico ou final. O relatório
periódico é aquele apresentado em espaços de tempo pré-determinados pelo encarregado
de caso e, o final, somente quando a operação está encerrada.
O relatório padrão divide-se em 4 (quatro) partes:
1) cabeçalho, que inicia o relatório e é composto de data, assunto, referência e
menção a eventuais anexos;
2) parte operacional, onde são indicadas:
a) circunstâncias que cercaram a obtenção dos resultados e técnicas utilizadas
para a obtenção dos dados v.g., vigilância, infiltração etc.;
b) nome do agente que obteve os dados e o grau de confiabilidade da fonte que
os forneceu, mesmo sem identificá-la;
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c) ocorrência de eventuais fatores adversos, que não poderiam ser previstos e
dificultaram ou interromperam a operação, v.g., colisão de veículos.
3) parte informativa, onde os fatos são elencados de forma simples, sem inferências
e em ordem cronológica procurando responder todas aquelas clássicas indagações: quem? como? quando? onde? por quê?
4) comentários, espaço destinado a registrar tudo o que possa auxiliar no planejamento e na execução de futuras operações e, quando cabível, considerações e
opiniões do agente em relação à situação e aos fatos.
MODELO
RELATÓRIO Nº ..... / 2002
DATA: ..................... (data da confecção de relatório)
ASSUNTO: ............. (geralmente é tratado em código, v.g. “Operação Tigre”)
REFERÊNCIA: ...... (exemplo: Plano de Operações nº ...../Ordem de Busca nº .....)
ANEXOS: ............... (indicar fotos, croqui, escritos, panfletos anexados, etc. identificando-os com letra ou número. Exemplo: Anexo A, foto de...............,
Anexo B, croqui do local).
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
5. NOÇÕES FUNDAMENTAIS DE TÉCNICAS DE OPERAÇÕES
A fim de otimizar os resultados das operações para a obtenção de informações, o
policial civil precisa ter conhecimento dos elementos básicos utilizados nessa atividade.

5.1.Operação de inteligência (OI)
Consiste em uma ação desenvolvida mediante a aplicação de técnicas operacionais,
objetivando a busca de dados negados.
Inicialmente, mister estabelecer qual será o alvo, i.e., o ponto de interesse de uma
operação de inteligência (OI). O alvo pode ser uma pessoa, local, objeto ou mesmo determinado canal de comunicação.

5.2. Dados negados
Entende-se por dado negado qualquer dado de interesse de um órgão de inteligência
que esteja sendo protegido por quem o detém.
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5.3. Dados operacionais
São aqueles que auxiliam o planejamento de operação. Os dados operacionais diferem dos negados, já que seu acesso é disponível ao policial.
Na atividade policial, os dados são de extrema importância. Numa operação, o primeiro dado fundamental é o alvo, o segundo, o endereço e o outro, o horário.
Além disso, a operação deve ser coordenada por alguém escolhido pelo conhecimento que detém em determinada área de atuação. O critério para a coordenação não
deve necessariamente ser o hierárquico.

5.4. Ambiente operacional
É o ambiente onde se situa o alvo, a área onde se desenvolve a operação de inteligência, cujo conhecimento é elemento de extrema importância. A familiaridade e o reconhecimento do ambiente onde a operação se realizará é inversamente proporcional ao
risco que o policial correrá ao exercer sua atividade.

6. MÉTODO DE OBTENÇÃO DE DADOS
Numa operação, elemento de máxima importância é o método escolhido para a
obtenção de informações.
Nesse contexto, as operações podem ser divididas em operações técnicas e operações com fontes humanas. Geralmente, os dados são obtidos através da utilização de
ambos os meios.

6.1. Operações técnicas
As operações técnicas utilizam preponderantemente meios como gravações, fotos,
filmagens e computadores na busca de dados. Apresentam vantagens, como a qualidade
e a credibilidade dos dados obtidos e a rapidez da execução.
Todavia, por vezes, a operação técnica pode não ser a mais indicada, já que sua
realização implica em atividades de grande complexidade, custos e meios especializados.

6.2. Operação com fontes humanas
Na operação com fontes humanas, os dados são preponderantemente obtidos através das pessoas. Apresenta, como principais vantagens, a possibilidade de informar sobre
o passado, o presente e o futuro de determinada situação, além de viabilizar, em caso de
dúvida, que as fontes sejam novamente indagadas.
Aqui, também se verificam algumas desvantagens, como a demora no processo de
obtenção de informações, a dificuldade de controle sobre a pessoa (parte mais vulnerável
de uma operação) e a necessidade de constante renovação de fontes.
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7. TÉCNICAS DE OPERAÇÃO
Técnicas de operação são procedimentos especiais para emprego de pessoas e
material nas operações de inteligência. São elas:
A entrevista, conversação mantida e controlada pelo entrevistador, com propósitos
definidos, com perguntas anteriormente planejadas.
O recrutamento operacional, ato de convencer ou persuadir determinada pessoa
a trabalhar em benefício do órgão recrutado, no caso, a Polícia Civil.
As comunicações sigilosas, que são as transmissões sigilosas de mensagens ou
objetos, segundo planos preestabelecidos.
A estória-cobertura (EC), que consiste na criação de uma estória ou identidade
fictícia a fim de que o policial civil passe despercebido em determinada operação, protegendo o verdadeiro propósito de sua atividade. O uso de tal técnica é indispensável,
sobretudo, nos casos de infiltrações.
O reconhecimento, ato de obter dados com o fim de subsidiar o planejamento de
uma operação de inteligência.
A vigilância, que consiste em manter os alvos sob observação.
Na busca de informações, pode ainda o policial utilizar-se de meios eletrônicos,
fotográficos ou mesmo valer-se de algum tipo de disfarce.
Os meios eletrônicos e a fotografia são utilizados na busca de dados, desde que
existam métodos e agrupamento adequado.
Já o disfarce, técnica muito utilizada em combinação com a de vigilância, é o processo de modificação de traços fisionômicos e da aparência física de uma pessoa, v.g.,
o uso de óculos falsos, boné etc.
Deve-se frisar que nenhuma das técnicas acima descritas valerá se não for acompanhada pela correta observação, memorização e descrição (OMD) por parte do profissional de inteligência.

8. SEGURANÇA DE DOCUMENTOS
A abordagem do tema deve ser precedida por algumas definições imprescindíveis
ao entendimento da matéria.
Entrada é a denominação utilizada para a técnica que possibilita o acesso a dados
protegidos por mecanismos de fichamento, sem deixar vestígios.
Antivigilância, que consiste na aplicação de técnicas para despistar a vigilância.
Por sua vez, o procedimento de contra-vigilância é feito pela equipe incumbida de acompanhar o agente que faz a vigilância e de protegê-lo.
A segurança de documentos, também chamada de segurança documental e material, consiste no conjunto de medidas destinadas a salvaguardar assuntos contidos em
documentos e materiais sigilosos.
Várias são as situações em que a segurança das informações constantes em documentos está ameaçada exigindo consideração especial, em face do crescente emprego de téc130

MANUAL OPERACIONAL DO POLICIAL CIVIL

nicas cada vez mais sofisticadas e de difícil detecção. Os meios mais utilizados são a
sabotagem (destruição ou adulteração), os fenômenos naturais (incêndios, inundações)
e a espionagem (extração de cópias, furto ou memorização de documentos).
É de se ressaltar que a legislação pertinente à salvaguarda de assuntos sigilosos, a
Lei nº 8.159, de 8/1/91, que trata de forma detalhada a gestão documental e a proteção
especial a documentos de arquivos, e o seu edito regulamentador, o Decreto nº 2.134, de
24/1/97, que classifica e dispõe sobre o acesso a documentos públicos sigilosos, deve ser
aplicada considerando as peculiaridades da instituição policial civil.
Com efeito, fora de dúvida está a necessidade de certas cautelas na produção do
conhecimento, tais como a atribuição preliminar de um grau de sigilo aos documentos, o
controle dos recursos utilizados, a numeração de páginas, a classificação e a marcação do
material, e a autenticação dos documentos.
Inicialmente, para a atribuição do grau de sigilo, deve-se ter em conta a natureza do
assunto, a finalidade, o destinatário e os aspectos essenciais do documento.
Além disso, é indispensável o controle dos recursos utilizados como rascunhos,
notas, desenhos e disquetes.
Por sua vez, a numeração de páginas dificulta o descaminho de folhas. Por exemplo,
em um relatório de 10 (dez) folhas, as páginas devem ser numeradas da seguinte maneira:
1.10, 2.10, 3.10 e assim, consecutivamente, até o final.
A classificação e a marcação condicionarão a maioria das medidas que serão adotadas
no trâmite, no manuseio e na difusão de documentos, devendo obedecer o disposto na
legislação aplicável à espécie.
Por derradeiro, é indispensável a autenticação dos documentos a fim de garantir sua
veracidade e procedência.

8.1. Controle no arquivo
Outro procedimento importante é o estabelecimento de rotinas no arquivamento e
na recuperação de dados, definindo responsabilidades por seu manuseio e tramitação,
bem como o planejamento de rotinas em caso de evacuação emergencial, como, v.g.,
escolha de locais alternativos para seu arquivamento.
Semelhantes cautelas devem ser adotadas na destruição de documentos, com o
estabelecimento de locais, meios e controle de sua eliminação. Aqui, deve-se considerar
a necessidade da observância de certos requisitos, como autorização para a destruição,
lavratura do termo do ato e eventual centralização da tarefa.

8.2. Obtenção de informações
A obtenção de informações requer habilidade profissional que deve se valer dos meios
adequados para esta atividade, como entrevistar e interrogar pessoas, além da técnica de
observar, memorizar e descrever (OMD).
As informações obtidas de fontes humanas ocorrem, principalmente, através de
informantes e de delações anônimas e, em forma de depoimentos, declarações, interro131
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gatórios. Cada uma dessas fontes deve ser tratada de forma distinta, pois aspectos relacionados à idade, ascendência social, grau de instrução, timidez e emoção influem nas
declarações fornecidas sobre os fatos.
Informante é pessoa que, sem ônus para o Estado, fornece aos policiais subsídios
sobre infrações penais, indicando locais, pessoas e provas relacionadas ao crime.
Delações anônimas são feitas por pessoas que, geralmente por temer eventual vingança do denunciado, refugiam-se no anonimato. Em casos especiais, o conhecimento
velado da identidade do delator é importante, hipótese em que se recomenda a utilização
do serviço de identificador de chamadas oferecido pelas companhias telefônicas, do tipo
detecting, ou do aparelho bina.
Depoimentos são produzidos, mediante compromisso de dizer a verdade, quando
se toma a termo as declarações prestadas por pessoas que presenciaram ou tiveram, por
qualquer meio, conhecimento de uma infração penal. A utilização de um áudio para a
gravação de um depoimento pode ser interessante, pois evita posteriores controvérsias
sobre o seu teor.
Declarações são ofertadas por vítimas de uma infração penal ou por pessoas cuja
participação criminal ainda não está suficientemente caracterizada. Como não prestam compromisso de dizer a verdade, suas assertivas devem ser analisadas e confrontadas com as demais provas colhidas. Também aqui pode ser proveitosa a utilização de
vídeo.
Interrogatórios são informações colhidas dos indiciados e, em razão de sua relevância, serão objeto de abordagem específica nos itens que se seguem. Freqüentemente,
a prática de um delito espontaneamente confessada nas dependências policiais é posteriormente negada em juízo sob a alegação de violência e coação sofrida por parte do
interrogando, dando início à instauração de apuração disciplinar que, não raras vezes,
apura abusos fictícios. Tais alegações, todavia, ocorrem no mundo todo e não devem ter
o condão de desmotivar e afastar policiais civis do cumprimento de seu dever.

9. TÉCNICAS DE ENTREVISTA
A entrevista constitui método de investigação, juntamente com a observação e a
participação.
A observação pode ser empregada durante a entrevista para a obtenção de dados
sobre o comportamento do entrevistado, para notar como reage às perguntas, seu tom de
voz, bem como suas hesitações e atitudes para com o entrevistador. Assim, a observação
assume função de relevo na investigação, pois informações a respeito do investigado
podem ser colhidas sem a necessidade de verbalização, com a mera observação de seu
comportamento.
A participação é definida como a troca de informações entre duas ou mais pessoas,
sendo necessário que exista empatia entre elas, com alguém colocando-se no papel e na
situação de outra, para compreender seus sentimentos, pontos de vista, atitudes e atos.
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9.1. Operacionalização da entrevista
Durante a entrevista, o entrevistador tem duas tarefas importantes a cumprir:
1) maximizar o fluxo de informações relevantes – tarefa de produção;
2) manter o relacionamento pessoal no melhor nível possível – tarefa de manutenção.
A entrevista é uma conversação mantida com propósito definido, planejada e controlada pelo entrevistador. Para melhor compreendê-la, há que se atentar para os aspectos
técnicos e fatores humanos a ela inerentes.
A ordem dada aos objetivos da entrevista pode ser lógica e sistemática, recomendável para entrevistadores menos experientes, ou flexível e psicológica, adotada pelos
entrevistadores mais hábeis.

9.2. Formulação das perguntas
Como já dito, não existe nenhuma receita ou norma fixa para formulação correta
de perguntas, mas sim determinados princípios que auxiliam o entrevistador nessa missão. São eles:
– escolha de palavras adequadas ao entrevistado – uma linguagem técnica pode
inibir um entrevistado humilde, ao passo que uma linguagem rústica pode intimidar um entrevistado mais culto;
– utilização preferencial das perguntas abertas, ao invés das fechadas – o entrevistador deverá evitar palavras que conduzam às respostas monossilábicas
– SIM/NÃO. Perguntas desse tipo são incompatíveis com a moderna conversação. Um tema que desperte o interesse, e que poderia levar o entrevistado a falar
sobre o objetivo da entrevista, será rapidamente esgotado se for abordado através
de perguntas dessa natureza. Perguntas fechadas devem ser utilizadas somente
em casos específicos, em que inexista campo para indagações abertas;
– atenção ao vocabulário empregado e ao nível cultural e de informação do entrevistado – quando se superestima esse nível e pergunta-se algo que o entrevistado
não sabe responder, além de não se obter a informação desejada, gera-se uma
situação embaraçosa e humilhante que terá reflexos na continuidade da conversação. Por isso, o entrevistador deve deixar a impressão de que está efetivamente
apreciando a conversa com o entrevistado, a despeito da eventual existência de
barreiras intelectuais e/ou sociais, colocando-se numa postura ou situação confortável e amigável.
9.2.1.Fatores humanos
O nervosismo é mais aparente nos instantes iniciais da entrevista, razão pela qual
o entrevistador deve movimentar-se com lentidão ao levantar-se para cumprimentar
o entrevistado, ao sentar-se, e ao proferir as primeiras palavras. Deverá, ainda, agir de
forma profissional, abstendo-se de brincadeiras com colegas ou ao telefone, demons133
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trando que se encontra em condições de inter-relacionar-se e de passar uma sensação de
tranqüilidade ao inquirido.
O policial civil não precisa falar alto, dizer palavrões ou demonstrar descortesia para
fazer-se respeitar e obter informações de qualidade. Muito pelo contrário. Agindo assim,
demonstra apenas despreparo profissional, e, por conseqüência, não conseguirá angariar
a confiança do entrevistado.
De modo geral, uma série de 4 (quatro) fases, ajudam o entrevistador a racionalizar
seu tempo durante a entrevista. São elas:
1) Aproximação
Caracteriza-se como o primeiro contato direto entre o entrevistador e o entrevistado. É uma forma de comunicação breve do entrevistador sobre a informação
que já possui, visando a eliminação de tensões e barreiras à comunicação, a provocação do fluxo de palavras, a promoção de sensação de confiança e a busca de
complementação da informação inicial. No primeiro momento, o entrevistador
deverá ( vide tópico Operacionalização da entrevista):
– cumprimentar o entrevistado;
– apresentar-se;
– explicar a finalidade da entrevista;
– solicitar ao entrevistado o tempo disponível;
– garantir e preservar o sigilo e anonimato das fontes e das informações;
– iniciar a entrevista.
2) Ataque aos pontos fortes
Consiste em obter um esboço geral da história do entrevistado, sua identidade
pessoal, suas informações familiares e sociais, visando a exploração sutil, pelo
entrevistador, dos valores por ele cultuados. Esta fase complementa e reforça a
anterior.
3) Ataque ao objetivo
É a concretização do próprio motivo da entrevista, respondendo ao seu propósito
de modo fracionado ou integral. Essa fase diz respeito ao ponto considerado
crucial da entrevista, e deve ser abordada de forma sutil e discreta, baseada na
percepção e no senso de oportunidade do entrevistador.
4) Final ou término
Trata-se do derradeiro estágio da entrevista, que deve ser encerrada em clima
amistoso e cordial. Consiste em um resumo e uma declaração final, corroborando os principais pontos abordados.
É importante que entre essas fases, e mesmo entre seus desmembramentos, o
entrevistador faça as transições de modo sutil e discreto, a fim de não criar ou aumentar a
ansiedade do entrevistado e bloquear a comunicação.
9.2.1.1. Comunicação não verbal
A comunicação corporal, ou não verbal, à semelhança da linguagem falada, é parte
da conversação e da comunicação.
134

MANUAL OPERACIONAL DO POLICIAL CIVIL

9.2.1.2. Postura do entrevistador
Certas entrevistas podem ocorrer em pé. Nesses casos, a postura adequada consiste
em manter o corpo erguido e a cabeça postada como um prolongamento do tronco. Os
ombros devem estar em posição natural, os pés separados entre dez e vinte centímetros
um do outro. Desse modo, o corpo acompanha com correção a expressão oral. Deve-se
evitar colocar as mãos nos bolsos, ou neles apoiá-las; apoiar uma mão, dedos ou cotovelos sobre móveis, para descarregar o peso do corpo e manter objetos nas mãos, pois eles
reduzem a possibilidade de expressão corporal.
Outro recurso de importância crucial na comunicação não verbal é ouvir com atenção o interlocutor.
9.2.1.3. Teoria da motivação
O estudo da comunicação humana revela a necessidade da participação do entrevistado, uma vez que o sucesso da entrevista não depende apenas do método ou do
entrevistador. O entrevistado traz consigo motivações favoráveis e desfavoráveis. Vários
são os fatores que influenciam sua disposição.
9.2.1.4. Preconceitos
A entrevista envolve julgamento de pessoas e o entrevistador deve precaver-se contra interferências negativas ou erros de critério. Esses são os preconceitos. Quando estes
orientam mal a entrevista, produz-se um acúmulo de fatos sistematizados na direção errada. Os erros de julgamento nas entrevistas podem decorrer da falta de preparação ou
de técnica, ou da ação de preconceitos, pois estes persistem mesmo em pessoas que já
dominam a técnica de entrevistas ou as preparam bem.
Os preconceitos mais freqüentes são basear-se em opiniões particulares; preferência
ou rejeição por tipo determinado de pessoa, raça, religião, procedência, ideologia, idade,
ou qualquer característica individual; generalização de condutas ou acontecimentos e
intolerância com defeitos alheios.
Tudo isso exige do entrevistador atitude ética e profissional, sem relação de autoridade com o entrevistado.
9.2.1.5. Agressão verbal
As agressões verbais põem à prova a capacidade de autocontrole do entrevistador.
É necessário que este se mantenha em seu papel com tranqüilidade, de modo a utilizar, ao
máximo, sua capacidade intelectual.
9.2.1.6. Incontinência verbal
Trata-se do vício de falar ininterruptamente, sobre qualquer assunto. Como conseqüência, a pessoa formula comentários e apreciações superficiais que implicam em pura
perda de tempo. Tal defeito pode causar danos graves em determinadas situações, por
levar a pessoa a falar demasiadamente.
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9.2.1.7. Aspectos sociológicos da entrevista
O propósito da entrevista é obter informação. Entrevistas mal sucedidas resultam,
principalmente, da não compreensão da personalidade do entrevistado Já vimos que
há várias regras aplicáveis à entrevista, umas aplicáveis numa situação, outras em outra.
A entrevista é uma questão de atitude.
O entrevistador, além da honestidade para com o entrevistado, deve evitar falar
sobre si o tempo todo, demonstrando curiosidade e interesse na sua fala. Ter senso de
humor e não se importar de usá-lo consigo mesmo e, principalmente, saber calar-se.
Freqüentemente, o erro do entrevistador decorre da desconformidade de seu juízo
com a realidade. É a ilusão ou negação da verdade, e suas causas são a falta de perspicácia, a falta de atenção ou concentração, a falta de memória, a vaidade, a preguiça, a
impaciência e a precipitação.

10. TÉCNICAS DE INTERROGATÓRIO
As técnicas de interrogatório exigem considerações sobre o ato propriamente dito,
bem como a confissão, a eficácia do interrogatório, sua classificação e técnicas de OMD,
como prega a doutrina a seguir alinhada.

10.1.Interrogatório
É o processo operacional por meio do qual procura-se obter, formal e oficialmente,
através de perguntas e respostas, dados e informações a respeito de um fato típico ocorrido. Tem a finalidade precípua de extrair de alguém, intencionalmente, uma informação
até então oculta.
O interrogatório é um tipo de entrevista, revestido de formalidades legais e procedimentais e tem lugar em duas fases. Na fase policial judiciária, o interrogatório ocorre
durante o indiciamento de uma pessoa pela prática de uma infração penal. É impreterivelmente presidido pela autoridade policial, i.e., Delegado de Polícia de carreira, que
dirige o Inquérito Policial, e ocorre quando o presidente do caderno investigatório se
convence de que aquela pessoa praticou efetivamente determinado delito. É revestido de
formalidades, que veremos adiante.
Se o advogado do interrogando estiver presente, não poderá intervir ou influir, de
qualquer modo, nas perguntas e nas respostas, conforme dispõe o artigo 187 do Código
de Processo Penal, ou seja, o defensor presente no ambiente em que ocorre o interrogatório, não pode manifestar-se, a não ser que o interrogando esteja sofrendo alguma
coação ilegal.
Nesse contexto, a expressão não poderá intervir de qualquer modo significa que o
advogado não poderá responder pelo cliente, impedir que este responda, contestar a pergunta e nem fazer sinais ao indiciado. É necessário esclarecer que o defensor sempre
poderá instruir seu patrocinado, desde que o faça em seu escritório, ou onde quer que
seja, antes da sua apresentação à autoridade. Estando na presença da Delegado de Polícia, iniciado o interrogatório, o advogado não mais se manifesta.
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Da atenta leitura do artigo 188 do Código de Processo Penal, entende-se que o
interrogando será perguntado sobre seu nome, naturalidade, estado, idade, filiação, residência, meios de vida ou profissão, e lugar onde exerce a sua atividade, se sabe ler e
escrever e, depois de cientificado dos motivos do indiciamento, será interrogado sobre:
– onde estava ao tempo em que foi cometida a infração e se teve notícia desta;
– as provas contra ele apuradas;
– se conhece a vítima e as testemunhas já inquiridas ou por inquirir;
– se conhece o instrumento com que foi praticada a infração, ou qualquer dos
objetos que com esta se relacionem e tenham sido apreendidos;
– se é verdadeira a imputação que lhe é feita;
– se não sendo verdadeira a imputação, tem algum motivo particular a que atribuíla e se conhece a pessoa ou pessoas a quem deva ser imputada a prática do crime,
e quais sejam, e se com elas esteve antes da prática da infração, ou depois dela;
– todos os demais fatos e pormenores que possam conduzir à elucidação dos antecedentes e circunstâncias da infração;
– sua vida pregressa, notadamente se foi preso ou processado alguma vez e, no
caso afirmativo, qual o juízo do processo, qual a pena imposta e se a cumpriu.
Se o interrogado negar a imputação no todo ou em parte, será convidado a indicar
as provas da verdade de suas declarações.
O artigo 189 do Código de Processo Penal determina que se houver co-autores do
crime, cada um deles será interrogado separadamente, ou seja, um terá ciência do teor do
interrogatório do outro, a fim de que as contradições possam vir à baila, para que possam
ser posteriormente acareados, visando estabelecer-se, assim, a verdade real dos fatos.

10.2. Confissão
Por força do descrito no artigo do 190 do Código de Processo Penal, se o interrogando confessar a autoria do crime, durante o interrogatório, será especialmente indagado sobre os motivos e circunstâncias da ação e se outras pessoas concorreram para aquela
infração penal.
Com respaldo no artigo 191 do Código de Processo Penal, as perguntas que o interrogando deixar de responder deverão ser consignadas no auto de interrogatório.
É necessário que o Delegado de Polícia faça todas as perguntas pertinentes, e após
cada uma delas, faça constar a ressalva de que o interrogando negou resposta.
Já o artigo 197 do Código de Processo Penal afirma que o valor da confissão se verificará com os mesmos critérios adotados para os demais meios de prova, ou seja, se durante
o interrogatório ocorrer a confissão, ela só terá valor se for corroborada por outros elementos de prova. Somente a confissão não é suficiente para a condenação do réu, e se a confissão for contrária a todo o elemento probante carreado aos autos, não será considerada.
A confissão feita na Polícia Civil, durante o Inquérito Policial, embora retratada em
Juízo, tem valia, desde que perfeitamente ajustável aos demais fatos apurados. As confis137
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sões extrajudiciais (fase policial) valem pela sinceridade com que são feitas ou pela verdade nelas contidas, desde que corroboradas por outros elementos de prova. Nada vale
obter forçosamente uma confissão, que de nada valerá juridicamente, se não estiver
ratificada por outros meios de prova.
Engana-se redondamente o policial civil que entende que com a confissão de um
crime está encerrado o trabalho da Polícia Judiciária. Muito pelo contrário, se ocorrer confissão, deve a Polícia diligenciar incansavelmente para colher provas que a corroborem.

10. 3. Eficiência do interrogatório
Não será somente com o estudo de doutrinas e técnicas que o policial civil aprenderá a obter informações de uma pessoa relutante, insegura, mentirosa ou tendente a
omitir fato que a complique. É necessário que o interrogador aprimore seus sentidos,
seu poder de persuasão, seu raciocínio lógico e sua observação. Embora as regras de
técnicas de entrevista e interrogatório não substituam a experiência prática no desenvolvimento do interrogador, sua aplicação certamente aumenta o grau de eficiência do
interrogatório.

10.4. Classificação dos interrogatórios
Em regra, o objetivo do interrogatório não deve ser diretamente abordado. Tal como
na entrevista, deve ser iniciado com uma conversação informal, descontraída, sobre fatos
rotineiros e cotidianos, para que o indiciado vá se ambientando paulatinamente ao local e
ao interrogador, e as barreiras sejam derrubadas lentamente.
Esse período deve ser aproveitado pelo interrogador para estudar a psicologia do
interrogando, e mentalmente, escolher o melhor método de interrogatório a ser aplicado
no caso concreto.
Desnecessário frisar que qualquer que seja o método escolhido, dentre os alinhados, jamais poderá ultrapassar os limites legais.
a) Narração espontânea
O interrogando é conduzido a declinar tudo o que sabe a respeito do fato em apuração, de forma continuada, ordenada. A utilização deste método visa obter um rápido
resumo de tudo que sabe sobre o assunto, ou daquilo que se deseja que ele fale.
Para que isso ocorra, o interrogador deverá tomar as seguintes medidas: controlar o
interrogando, toda vez que tentar desviar-se do assunto; interromper o indiciado o menos
possível, e não se apressar ao ter que controlá-lo quando começar a divagar, pois, mesmo
nas divagações, poderá fornecer dados importantes; estudar minuciosamente o Inquérito
Policial, para ciência de todos os detalhes disponíveis sobre o caso e evitar que o interrogando narre inverdades mirabolantes ou óbvias a respeito do ocorrido; manter um local
reservado, onde não existam motivos de distração e o interrogando sinta-se à vontade,
seguro e confiante para narrar o que sabe.
O interrogador deve assumir, vagarosamente, o controle da conversação, para, só
após, abordar o assunto objeto do interrogatório. A abordagem pode ser direta ou tácita,
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cabendo a escolha ao interrogador, que nesse momento já estudou o interrogando e deve ter
em mente o melhor método de fazê-lo. Abordado o assunto, inicia-se a fase de perguntas.
Ao elaborar as perguntas, o interrogador deve criar a imagem de que está em busca
da verdade, em busca da informação, evitando dar a impressão de que deseja uma confissão ou uma delação, pois essa postura cria uma barreira psicológica no interrogando, que,
dificilmente, será transposta posteriormente pelo interrogador.
b) Interrogatório inquisitório
Durante o interrogatório inquisitório devem ser feitas questões iniciais que não
deixem o interrogando hostil ou na defensiva. As respostas não devem ser apressadas, pois
cada indivíduo possui uma velocidade de raciocínio própria, e nem sempre consegue
raciocinar na mesma velocidade que o interrogador, já acostumado a pensar rapidamente.
O interrogando pode ser auxiliado a lembrar-se de fatos através de pequenas sugestões a respeito do ocorrido, mas sem sugerir a resposta e tampouco forçar o entrevistado
a dizer algo. É importante certificar-se de que entendeu perfeitamente as declarações e
permitir que o entrevistado retifique suas respostas.
c) Interrogatório cruzado
Toda vez que o interrogando repetir sua versão, o interrogador deve anotar detalhes
da estória, como datas, distâncias, descrições físicas, veículos, horários e demais pormenores que surgirem. Quando o interrogador já houver coletado uma quantidade suficiente
de contradições nas diversas versões apresentadas, deve mostrá-las, paulatinamente, ao
entrevistado, demonstrando que sabe que ele está mentindo. Esta técnica retira a confiança do indiciado mentiroso, que se tornará mais frágil e suscetível para contar toda a verdade. Portanto, deve o entrevistador primeiro, fazer todas as perguntas que estimulem
respostas falsas, e, somente depois, mostrar ao interrogando provas contraditórias ou que
comprovem que ele mentiu.
Deve-se ter em mente que a pessoa que falta com a verdade costuma dizer mentiras sobre mentiras, bem como inventar detalhes adicionais que, geralmente, acaba por
esquecer.
Quando o interrogador notar trechos vagos ou imprecisos no interrogatório, deverá
explorá-los com minúcia, pois, provavelmente, estarão ligados a fatos relevantes para a
investigação.

10. 5. Técnica de observar, memorizar e descrever – OMD
Para ser um bom entrevistador e/ou interrogador, o policial civil deve desenvolver
a capacidade de observar, memorizar e descrever, pois somente com tais sentidos apurados conseguirá obter todos os dados necessários à instrução do Inquérito Policial, através
de entrevistas e interrogatórios eficazes.
Observação é o ato pelo qual se examina minuciosa e atenciosamente algo ou alguém, através da máxima utilização dos sentidos. Seus elementos psicológicos são a
atenção, a percepção e a impressão.
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Atenção é a capacidade de manter os órgãos dos sentidos direcionados para um determinado estímulo. São fatores que a influenciam os objetivos, como o tamanho, variação,
poder de atração e repetição, e subjetivos, tais como o interesse, condições orgânicas e
sugestão.
Percepção é a capacidade de entender, de compreender o fato para o qual a atenção
foi atraída ou despertada. Os fatores que a influenciam são o nível mental, os antecedentes educacionais e os antecedentes profissionais.
Impressão é a capacidade de imprimir no cérebro o fato percebido e, posteriormente, traduzi-lo em palavras, escritas ou faladas. São fatores que a influenciam, o domínio
do vocabulário, o tempo transcorrido na observação e a repetição de incidentes similares.
Memorização é o conjunto de ações e reações voluntárias e metódicas com a finalidade de fixar na memória fatos e ocorrências passadas de interesse. Esta capacidade é
aprimorada paulatinamente, com um constante treinamento. O treinamento da memorização pode ser feito em qualquer horário e local, bastando olhar ao redor, no ambiente em
que se encontrar e tentar gravar na memória detalhes, como quadros, móveis, números,
letras etc.
Descrição é o ato de descrever com exatidão as observações pessoais de um fato
que se memorizou. Alguns aspectos devem ser observados na descrição de pessoas:
a) caracteres distintivos – distinguem as pessoas pelos traços incomuns e anormais,
facilmente perceptíveis para qualquer observador, como anomalias físicas, queimaduras, marcas e cicatrizes etc.;
b) caracteres físicos específicos – aspectos físicos aparentes do indivíduo, relativos
às diversas partes do corpo, como tipo de cabelo, olhos, mãos, calvície, e outros;
c) caracteres físicos gerais – aspectos físicos aparentes do indivíduo, considerado
como um todo, como sexo, cor, compleição física, idade, altura e peso;
– indumentária – refere-se ao tipo de vestimenta utilizada pela pessoa a ser observada, memorizada e enfim descrita.
– dados de qualificação – são todos aqueles dados pessoais não visíveis fisicamente, tais com nome, apelido, nacionalidade, filiação, data de nascimento etc.

10.6. Análise e processamento
É sabido que a análise de informações é inerente à atividade policial civil e no que
pertine às provas técnicas, necessita da análise de especialistas, contando-se com os Peritos Criminais no âmbito da Polícia Civil.
As informações representadas por documentos, fotografias, imagens, sons, etc., exigem cautela em sua guarda e conservação, ou seja, requer-se arquivo adequado para todo
esse processamento, como também para sua salvaguarda.
Os arquivos públicos e privados estão regulamentados pela Lei Federal nº 8.159, de
8/1/ 91 e pelo Decreto nº 2.134, de 24/1/97.
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10.7. Sigilo de informação e preservação de fonte
A política do sigilo de informações consiste no conjunto de medidas voltadas para
os recursos humanos, no sentido de dificultar o acesso de pessoal adverso ao órgão de
inteligência, bem como assegurar padrões de comportamento adequados à salvaguarda
de conhecimentos e dados sigilosos.
Entende-se por área sigilosa aquela onde documentos, materiais, comunicações e
sistemas de informação sigilosos são tratados, manuseados, transmitidos ou guardados
com medidas especiais de segurança e permissão de acesso.
No âmbito federal, a salvaguarda de assuntos sigilosos é abordada por vários diplomas, dentre os quais merecem menção o Decreto nº 3.505, de 13/6/00, que institui a política de sigilo de informação nos órgãos e entidades da Administração Pública federal,
o Decreto nº 2.134, de 24/1/97, que dispõe sobre o arquivamento de documentos e a Lei
nº 9.803, de 7/12/99, que instituiu o Sistema Brasileiro de Inteligência.
10.7.1. Contra-inteligência
Como ramo da atividade de inteligência, tem-se a contra-inteligência, considerada
pela Lei nº 9.803, de 7/12/99, como a atividade que objetiva neutralizar a inteligência
adversa.
De forma mais completa, podemos definir a atividade de contra-inteligência como
o segmento da atividade de inteligência que procura salvaguardar os assuntos sigilosos
através da preservação, obstrução, detecção e neutralização da ação de elementos adversos de qualquer natureza.
Os termos essenciais usados nas atividades de contra-inteligência são os seguintes:
1) assunto sigiloso é o assunto de conhecimento restrito;
2) material sigiloso é aquele que contém ou utiliza assunto sigiloso;
3) área sigilosa é aquela que requer tratamento especial em razão do material,
documento ou assunto abordado;
4) acesso é a oportunidade de tomar conhecimento de determinado dado, de forma
autorizada ou não;
5) credencial de segurança é o certificado fornecido por autoridades competentes
para acesso a assunto sigiloso;
6) compartimentação é a limitação de acesso à área de segurança;
7) comprometimento é a quebra de segurança em razão do acesso ao conhecimento
por pessoa não autorizada; e
8) vazamento é a divulgação indesejada de assunto sigiloso.
Já a proteção ao conhecimento pode ser conceituada como o conjunto de medidas que visam prevenir e obstruir as ações adversas de qualquer natureza que incidam
ou possam incidir sobre o pessoal, material e os sistemas de informação e suas áreas de
instalação.
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Os grupos de medidas abrangidas pela contra-inteligência são: a) segurança orgânica, que procura prevenir e obstruir a atuação de elementos adversos; b) contra-espionagem, que compreende um conjunto de medidas voltadas para a detecção e a neutralização
de ações adversas de busca de conhecimentos e dados que devem ser protegidos pelo
Estado; c) contra-terrorismo, que é o conjunto de medidas ativas e passivas voltadas para
a detecção e a neutralização de ameaças e ações terroristas. No Brasil, atualmente, apenas
medidas passivas são adotadas, já que se considera o terrorismo atípico no território
nacional; d) contrapropaganda, que é o conjunto de medidas adotadas com a finalidade
de anular os efeitos que a propaganda do adversário possa causar no público alvo.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS
No desenvolver dos trabalhos investigativos de Polícia Judiciária, o policial civil
terá diuturnamente contato com pessoas de sua comunidade. Ora conversará com pessoas humildes, de uma favela onde ocorreu um homicídio, ora com pessoas sofisticadas e
de alto poder aquisitivo. É imprescindível que o policial civil saiba se adequar a qualquer
ambiente e que entreviste com naturalidade e eficácia cidadãos de qualquer escala social.
O estereótipo de homem truculento, fala grossa, camisa aberta e com arma ostensiva
faz parte do passado. Atualmente, o policial civil deve ser firme, sem perder a sensibilidade
humana e a cortesia, ágil, sem perder a calma e a precaução, e, principalmente, discreto.
A Polícia Civil do Estado é, por mandamento constitucional, o único órgão competente para investigar crimes (exceto militares ou federais) e, para investigar, o policial
civil deve angariar a confiança da sociedade, a fim de que o cidadão sinta-se seguro e
amparado ao ser entrevistado e que, durante essa entrevista, forneça a maior e melhor
informação que possua a respeito do crime em investigação. Essa confiança só se adquire
com a demonstração inequívoca de profissionalismo, retidão administrativa, eficiência e
honestidade.
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Capítulo VI
ISOLAMENTO E PRESERVAÇÃO
DE LOCAIS DE CRIME
Sumário: 1. Considerações preliminares; 2. Isolamento e preservação; 3. Técnicas operacionais;
4. Responsabilidade do primeiro policial civil; 5. Responsabilidade da autoridade policial;
6. Imprensa e local do crime; 7. Responsabilidade dos Peritos Criminais; 8. Alteração dos
locais de crimes em geral; 9. Preservação das peças a serem submetidas a exame pericial;
10. Interpretação de pingos de sangue; 11. Exame de corpo de delito; 12. Importância do
comparecimento imediato ao local de crime; 13. Considerações finais.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Um dos grandes e mais graves problemas das perícias em locais de crime é a quase
total despreocupação das autoridades policiais em isolar e preservar adequadamente o
cenário, garantindo as condições para a realização de um exame pericial adequado.
Essa questão abrange três fases distintas. A primeira, que compreende o período
entre a ocorrência do crime até a chegada do primeiro policial, o mais grave de todos,
momento em que ocorrem diversos incidentes em razão da curiosidade natural das pessoas em verificar, de perto, o ocorrido, face ao total desconhecimento do dano que estão
causando por estarem se deslocando na cena do crime.
A segunda fase compreende o período de tempo que vai desde a chegada do primeiro policial até o comparecimento da autoridade de atribuição. Esta fase, apesar de menos
grave que a anterior, também apresenta diversos problemas em razão da falta de conhecimento técnico dos policiais em relação à importância que representa um local de crime
bem isolado e adequadamente preservado.
Em razão disso, em muitas situações, deixam de ser observadas regras primárias
que poderiam colaborar, decisivamente, para o sucesso de uma boa perícia.
A terceira fase começa no momento que a autoridade policial comparece ao local, até
a chegada dos Peritos Criminais. Também, nessa fase, ocorrem diversas falhas, em função
da pouca atenção e da falta de percepção – em muitos casos – da autoridade policial quanto
à importância que representa um local bem preservado, atitude que irá contribuir para o
conjunto final das investigações, pelas quais é responsável, como presidente do inquérito.
2. ISOLAMENTO E PRESERVAÇÃO
Um dos requisitos básicos, para que os peritos criminais possam realizar um exame
pericial satisfatório, é que o local esteja adequadamente isolado e preservado, a fim de
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que não se perca qualquer vestígio que tenha sido produzido pelos sujeitos ativos na cena
do crime.
Trata-se de um problema que os peritos criminais enfrentam quase sempre, uma vez
que não existe no Brasil uma tradição de se isolar e preservar o local de infração penal.
Essa falta de tradição vem da própria população que, ao chegar a um local de crime, acaba
se aproximando, imprudentemente, deslocando-se entre os vestígios.
Em princípio, é compreensível a curiosidade natural das pessoas em olhar a cena do
crime. No entanto, as dificuldades são maiores quando a própria Polícia Civil, responsável por esse mister, na grande maioria dos casos não cumpre sua obrigação.
Após a entrada em vigor da Lei nº 8.862/94, a problemática do isolamento e da
preservação de local de crime mudou de foco, passando a fazer parte da preocupação dos
responsáveis por essa tarefa, geralmente a autoridade policial.
Essas determinações legais, garantidoras desse novo status quo, estão previstas em
dispositivos do Código de Processo Penal, verbis:
“Art. 6º Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá: I – dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado de conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais;
II – apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos
peritos criminais...;
(...)
Art. 169. Para efeito de exame do local onde houver sido praticada a infração, a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o estado
das coisas até a chegada dos peritos, que poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos.
Parágrafo único. Os peritos registrarão, no laudo, as alterações do estado
das coisas e discutirão, no relatório, as conseqüências dessas alterações na dinâmica dos fatos.”
O isolamento e a preservação do local de infração penal garantem que o Perito Criminal irá encontrar a cena do crime como deixada pelo(s) infratores e pela(s) vítimas e, com
isso, dispor de condições técnicas para analisar todos os vestígios.Trata-se de garantia
para a investigação policial como um todo, uma vez que existirão mais elementos a serem
carreados para o Inquérito Policial e, posteriormente, para o processo penal.
Assim a investigação terá mais probabilidade de sucesso se forem observados dois
fatores básicos:
– inicie imediatamente as investigações a partir do local onde ocorreu o crime,
pois será ali que haverá mais possibilidades de se encontrar alguma informação,
tanto sob o aspecto da prova pericial, quanto das demais investigações subjetivas,
tais como, testemunhas, relatos diversos de observadores ocasionais, visualização
da área para avaliação de possíveis informações de suspeitos etc.
– o tempo é fator que trabalha contra Investigadores de Polícia e Peritos Criminais
no esclarecimento de qualquer crime, uma vez que, quanto mais tempo se gasta para
iniciar determinada investigação, fatalmente informações valiosas serão perdidas,
que, em muitos casos, poderão ser essenciais para o resultado final da investigação.
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A perícia, nesse diapasão, fundamenta seu trabalho principal nos exames periciais
efetuados diretamente no local onde ocorreu a infração penal. A partir do exame geral do
local do crime é que se pode ter uma visão técnica global de todo o ocorrido.

3. TÉCNICAS OPERACIONAIS
A preservação dos vestígios constitui a conseqüência inicial do correto isolamento
do local, em razão da conduta firme e vigilante do policial civil, não permitindo nenhum
acesso ao interior da área isolada.
É preciso que as autoridades policiais e seus agentes tenham condições de fazer
um correto isolamento e conseqüente preservação dos vestígios nos locais de crime,
desde que detenham conhecimentos gerais de Criminalística para saber distinguir os
vestígios.
A área a ser isolada, nos crimes contra a pessoa, parte do ponto onde estiver o
cadáver ou da maior concentração de vestígios apresentados, até além do limite onde se
encontre o último detalhe visualizado numa primeira observação. Essa área terá formato
irregular, pois dependerá da disposição dos próprios vestígios, não se podendo estabelecer
tamanhos ou espaços prévios.
Ela dependerá, sempre, da visualização que o policial civil fizer do palco dos fatos,
com o objetivo de observar até onde possam existir vestígios. É mais prudente proceder
ao isolamento tomando-se um pequeno espaço além do limite dos últimos vestígios visualizados, pois, nessas ocorrências, poderá haver elementos técnicos a serem buscados em
áreas adjacentes, conhecidos como locais mediatos.
Tratando-se de locais de morte violenta, a visualização de alguns vestígios, em determinados casos, não constitui tarefa fácil, frente às variedades e sutilezas dos elementos
presentes na cena do crime.

4. RESPONSABILIDADE DO PRIMEIRO POLICIAL CIVIL
O primeiro policial civil, ao chegar a um local de crime, terá que observar uma rotina
de procedimentos, a fim de não prejudicar investigações futuras.
Tais procedimentos levam em conta a existência de vítimas no local, ou se se trata
apenas de crime sem vítimas a serem socorridas.
Num local onde existam vítimas vivas, a primeira preocupação do policial civil será
a de providenciar o respectivo socorro, a fim de encaminhá-las para o hospital de atendimento de emergência. A seguir, o agente policial deve isolar o local, e garantir sua preservação, não permitindo nenhum acesso ao seu interior.
Deve, ainda, sempre que possível, rever sua movimentação na área, a fim de informar aos Peritos Criminais quando da realização do exame pericial, colaborando para que
não percam tempo analisando possíveis vestígios ilusórios deixados pelo policial civil
e que nada têm a ver com os do crime, tarefa que demandará tempo de análise por parte
dos experts até chegarem a tal conclusão.
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Outra situação de local ocorre quando há vítima aparentemente morta. Nesses
casos, deve o policial civil dirimir quaisquer dúvidas, verificando se aquela realmente
não se encontra morta.
A verificação do óbito pode até parecer fato simples. Todavia, quando se trata da
vida das pessoas, todo cuidado é pouco e, portanto, toda ação deverá ser estrita nesse
sentido. Por menor que seja a dúvida, o primeiro policial civil deverá sempre adentrar o
local do crime, verificando se a vítima realmente está morta.
Existem casos reais em que policiais civis não fizeram essa averiguação e, somente quando os Peritos Criminais chegaram ao local, é que verificaram que a vítima ainda
estava viva.
Para adentrar o local onde se encontra a vítima, deve o policial civil fazê-lo mediante
deslocamento em linha reta. Chegando junto à vítima, fará as verificações para constatar
o óbito. Caso esteja viva, deverá providenciar socorro urgente, deixando de se preocupar
com possível preservação de vestígios, pois importante é a vida a ser salva.
No entanto, constatado que a vítima está morta, deve preocupar-se, exclusivamente,
com a preservação dos vestígios.
Nesse caso, não deverá movimentar o cadáver nem tocá-lo, pois, a partir desse
momento, somente os peritos criminais devem trabalhar no local até sua liberação pela
autoridade policial.
Assim, deve voltar de maneira mais lenta pelo mesmo trajeto da entrada e, ao mesmo tempo, observar o seu percurso a fim de verificar acréscimo ou adulteração de qualquer vestígio que tenha produzido em sua movimentação. Guardará essas informações
para repassá-las aos Peritos Criminais quando chegarem ao local.
Atingindo a área externa da cena do crime, observará visualmente todo o espaço
que possa conter algum vestígio. Providenciará o isolamento de toda a área, utilizando-se
de fitas amarelas, cordas ou quaisquer instrumentos que possam propiciar sua delimitação, no sentido de marcar os limites de acesso de quaisquer outras pessoas, inclusive os
próprios policiais.
Esse policial civil será, portanto, responsável por quaisquer irregularidades que
venham a ocorrer nesse espaço de tempo, até a chegada da autoridade policial ou seus
agentes.
Caso tenha que sair do local por qualquer motivo, deve passar para a autoridade
policial as informações relativas ao seu deslocamento no interior da cena do crime,
a fim de que esta as repasse aos Peritos Criminais. Caso permaneça no local, ele mesmo
fornecerá as informações.

5. RESPONSABILIDADE DA AUTORIDADE POLICIAL
Determina o artigo 6º do Código de Processo Penal que cabe à autoridade policial
dirigir-se, logo que tomar conhecimento, imediatamente, para o local do crime, a fim de
tomar várias providências, dentre as quais isolar e preservar os vestígios produzidos pelo
fato delitivo.
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Com ao advento da Lei nº 8.862/94, tornou-se obrigatória a presença do Delegado
de Polícia no local do crime, a fim de tomar as providências determinadas pelo artigo 6º.
No entanto, é importante examinar essa obrigatoriedade à luz da realidade brasileira, onde inexiste efetivo policial suficiente para atender a demanda.
Assim, em muitos casos, a autoridade policial não poderá deslocar-se até a área
do crime. Porém, nessas situações, deve tomar providências, determinando que um seu
agente compareça e realize as tarefas em seu nome. Portanto, o fato de – mesmo justificadamente – não comparecer ao local do crime, não a exime da responsabilidade legal.
Nesse sentido, o artigo 169 do Código de Processo Penal, quando fala que “... a
autoridade providenciará...”, permite um entendimento de que é possível atender ao disposto no inciso I do artigo 6º, se mandar um agente até o local do crime. Evidentemente
que se trata de interpretação bastante limitada, que só se justifica em situações em que a
autoridade policial, comprovadamente, esteja empenhada em outras ocorrências policiais
naquele período.
Sabe-se que, a partir da ocorrência de um determinado ilícito penal, surgem alguns
interferentes que devem ser analisados. Em primeiro lugar, em quase todas situações de
crimes cometidos em local público, ou de fácil acesso, deve-se saber que pessoas – por
mera curiosidade – estarão se aproximando do local e, conseqüentemente, alterando os
vestígios deixados pelos criminosos.
Este é um dos interferentes de mais difícil administração, visto que chegam antes
que a Polícia Civil, inexistindo conhecimento ou tradição cultural de se preocupar com
esse tipo de comportamento.
São movidos pela curiosidade e, para satisfazê-la, acabam prejudicando o trabalho
da Polícia Civil e da Polícia Científica.
Este fator é agravado, uma vez que a grande maioria dos policiais civis e militares
não recebe formação adequada nas respectivas Academias, principalmente para a importância do isolamento e preservação de local, cometendo, assim, erros primários.
Outro interferente é o próprio policial civil ou militar, que chega antes da autoridade policial ao local do crime, sem conhecimentos técnicos necessários para executar, com
regularidade, essa atribuição.
Acaba, também, cometendo erros de procedimento, contribuindo, assim, para alterar
vestígios no local de crime. É comum observar-se nos locais onde vários policiais estejam presentes, sua despreocupação com esse cuidado, ao transitarem, inadvertidamente,
por toda a área.
Então, mesmo diante de tais interferentes, caberá ao Delegado de Polícia averiguar
possíveis responsabilidades por qualquer procedimento inadequado, ocorrido antes da
sua chegada ao local do crime.
Outra responsabilidade afeta à autoridade policial, que de certa forma estaria contida nas normas gerais de isolamento e preservação do local, consta do inciso II do
artigo 6º (apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos
peritos criminais), objetivando coibir prática corrente nos locais de crime, ocasião em
que delegados e outros policiais acabam recolhendo objetos deixados pelos atores do fato
e que deveriam ser antes periciados no exato local onde foram deixados.
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Tudo aquilo que for produzido por vítima(s) e agressor (es) numa cena de crime é
de suma importância para o conjunto dos exames periciais, pois o resultado de uma perícia
depende da análise de todos os elementos encontrados no local. Caso qualquer coisa seja
retirada antes do exame realizado pelo Perito Criminal, certamente informações importantes serão perdidas para o conjunto das investigações periciais ou policiais.

6. IMPRENSA E LOCAL DO CRIME
A presença de jornalistas nos locais de crime pode gerar alguns problemas e, também, determinados benefícios, do ponto de vista da investigação pericial.
É compreensível que a imprensa tenha o direito de informar e que seu trabalho quase
sempre seja executado numa corrida contra o tempo. Este último fator leva-nos a compreender o porquê da pressa da imprensa em registrar os fatos no local.
Nesse afã, acaba prejudicando o trabalho da perícia em alguns casos, quando adentra
no local antes do exame pericial. Na maioria das vezes, não há necessidade do jornalista
agir dessa forma, pois, em se tratando de fotografia ou imagens de vídeo, é possível operar
a partir de certa distância, sem manter contato com os vestígios.
Como inexiste uma preocupação sistemática dos policiais civis, e da própria perícia,
no sentido de esclarecer aos jornalistas sobre tais limitações, fica a cargo do bom senso e
da experiência de cada periodista não prejudicar o trabalho da perícia, alterando ou destruindo vestígios na cena do crime, em conseqüência de deslocamentos inadequados.
A presença da imprensa na cena de crime não é só problema. Existem algumas
situações em que seus profissionais colaboram muito com a perícia e com a Polícia Civil.

7. RESPONSABILIDADE DOS PERITOS CRIMINAIS
Também aos peritos criminais foi determinada mais uma responsabilidade, a partir
da promulgação da Lei nº 8.862/94, obrigando-os a registrar em seus respectivos laudos
se o local encontra-se devidamente isolado e preservado (parágrafo único, art. 169 do CPP).
Devem os peritos, portanto, ao encontrar um local não isolado, ou não preservado
adequadamente, fazer o registro desse fato em seu laudo pericial. Esse registro deve ter
conotação exclusivamente técnica, pois esse é o sentido da lei.
A responsabilidade do perito criminal vai além do mero registro das condições de
isolamento e preservação.
O parágrafo único em análise, em seu final, determina que os peritos “... discutirão,
no relatório, as conseqüências dessas alterações na dinâmica dos fatos”.
Esta parte é extremamente difícil, pois deverão fazer suas análises a partir de vestígios adulterados, acrescentados ou até retirados, a fim de poder emitir uma opinião
sobre os prejuízos causados ao contexto geral dos exames e, com isso, cumprir o disposto
no apontado dispositivo legal.
Apesar da lei ser enfática e genérica, os Peritos Criminais devem usar o bom senso
em seus laudos. Na prática, sabe-se que muitos locais de crime, ainda que não isolados
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ou preservados adequadamente, ou até mesmo sem ter recebido providências policiais
necessárias anteriores, em muito pouco prejudicarão o trabalho da perícia.
Nos casos em que inexistir prejuízo para o exame pericial, não há necessidade de se
fazer o registro determinado no parágrafo único do artigo 169 do Código de Processo
Penal, pois tornar-se-ia totalmente inócuo.
Esse registro no laudo não constitui prerrogativa opcional, mas uma determinação
legal. Caso o Perito Criminal assim não aja, em casos de real prejuízo, e o promotor de
Justiça, o magistrado, ou até mesmo o advogado das partes, questionarem possíveis
lacunas no exame, acabará assumindo a responsabilidade de uma perícia que – para
os usuários – foi mal feita. Não poderá alegar, posteriormente, a falta de isolamento e
preservação dos vestígios, pois tal observação deveria constar do seu laudo.

8. ALTERAÇÃO DOS LOCAIS DE CRIMES EM GERAL
O policial civil deve tomar todas as medidas acautelatórias possíveis, a fim de que,
nesse sentido, não seja o local do fato delituoso alterado pelas pessoas curiosas ou
inexpertas ou mesmo pelo criminoso ou criminosos.

9. PRESERVAÇÃO DAS PEÇAS A SEREM SUBMETIDAS A EXAME PERICIAL
A preservação das peças a serem submetidas a exame pericial consiste, para o policial civil, em não tocar em armas, objetos, vítimas, móveis ou roupas existentes no local
em que houver sido perpetrado um crime, nem permitir que outrem o faça, resguardando, cuidadosamente, todos os vestígios visíveis que ali encontrar, tais como, manchas
de sangue, impressões em geral etc., não permitindo, ainda, o acesso de estranhos, curiosos e mesmo de agentes da autoridade de folga que não sejam necessários ao serviço no
local do fato, antes da chegada da autoridade policial e dos Peritos Criminais, quando for
o caso.
O Professor Rudolf Archibald Reiss, considerado o pai da técnica policial, fundador e antigo diretor do Laboratório de Polícia de Lausanne, ao tratar da preservação dos
locais de crime aconselha o seguinte:
“Em casos de delitos graves, os policiais devem cuidar, especialmente, em
que o aspecto do local não se modifique e ninguém toque no corpo de delito, peças
de convicção, locais, etc., até a chegada da autoridade. Se o crime foi praticado em
algum quarto, todos os acessos, como portas, janelas, etc., devem estar vedados e,
se possível, guardados por um policial.
Se o local não puder ser fechado a chave, deverá ser ao menos vigiado por
uma sentinela.
Se o crime foi cometido em uma casa isolada ou em pleno campo, o acesso
ao local deve ser impedido ao público até distância mínima de 50 (cinqüenta) metros
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em redor. O acesso ao local será proibido a todas as pessoas estranhas às investigações.
Os policiais descobrindo o crime ou ao serem chamados a dele tomar conhecimento, devem evitar tocar ou remover os móveis, utensílios e principalmente objetos de superfícies lisas, isto é, polidas, que encontrem no local. Terão o necessário
cuidado em que nenhum objeto seja desarrumado, tocado, tirado ou destruído antes
da chegada da autoridade. É expressamente proibido tocar nos cadáveres, devendo
evitar andarem na área onde se verificou o fato criminoso”.
Prossegue o renomado mestre:
“Os policiais, encontrando nos locais de crime impressões digitais, de sangue
e outras, não tocarão nelas se, pela sua situação, estiverem ao abrigo de qualquer
deterioração possível. Se se acharem, porém, em lugar onde, por qualquer meio,
possam ser modificadas, devem ser cobertas.
Quando estiverem ao abrigo da chuva, basta empregar um pedaço de papel
grosso, maior que a impressão, que se colocará sobre ela, passando-se goma nos
quatro cantos do papel. Quando expostas à chuva ou intempéries, sobre paredes
externas de casas, por exemplo, substitui-se o papel por um encerado. Se se encontrarem no campo, sobre capim ou em terra de estrada, devem ser cobertas com uma
pequena tábua ou com um caixão de madeira. O caixão ou tábua por sua vez poderá
ser coberto com um encerado”.1

10. INTERPRETAÇÃO DE PINGOS DE SANGUE
O sangue, quando cai em pequena quantidade e de certa altura, forma manchas que
têm conformação muito peculiar e que permitem ao perito fazer apreciações valiosas,
quanto à direção em que foi lançado e com que velocidade.
Quando a gota de sangue cai ao solo, estando o indivíduo em repouso ou andando
devagar, a mancha adquire contorno circular, podendo apresentar respingos na periferia,
que se encontram radial e simetricamente dispostos.
Se o indivíduo andar com regular velocidade, as manchas passam a ter conformação alongada, periforme, sendo que, em correspondência com a parte mais estreita, se
observam respingos.
A direção em que se dirigia o indivíduo é indicada pela linha traçada da parte mais
larga para a mais estreita.
Tal interpretação faz-se não só com o sangue, mas, também, com outros líquidos
viscosos.
1
REISS, Rudolf Archibald, apud Teodoro Nicolau Salgado, Manual Prático do Policial, 5ª ed., São
Paulo, Tipografia do QG da Força Pública, 1962, pp. 310 e 311.
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11. EXAME DE CORPO DE DELITO
O exame de corpo de delito cabe em todas as infrações penais que deixam vestígios
de ordem material. Tamanha é a sua importância que o Código de Processo Penal preceitua em seu artigo 158 que “quando a infração deixar vestígio será indispensável o exame
de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”.

12. IMPORTÂNCIA DO COMPARECIMENTO IMEDIATO AO LOCAL DE CRIME
Há alguns vestígios que podem permanecer por muito tempo no local, outros, ao
contrário, têm duração relativamente efêmera. Os primeiros são chamados permanentes,
e, estes, transitórios.
São, portanto, vestígios transitórios aqueles que, por certas circunstâncias, rapidamente desaparecem ou se alteram, por exemplo, os de derrapagem ou de manchas
de lama deixadas pelos veículos, mormente quando chove ou quando a pavimentação
encontra-se molhada.
Esses vestígios, que interessam não só pela forma que apresentam, mas também
pela extensão que possuem, permitem à autoridade policial, aos seus agentes e ao Perito
Criminal encontrar elementos precisos quanto à direção do veículo e à sua velocidade no
momento do acidente.
São também vestígios transitórios as impressões deixadas pelos dentes do agente
do fato delituosos, sobre frutas, pudins etc.
As armas de fogo também apresentam vestígios de natureza transitória, tais como
resíduos abandonados pelas pólvoras detonadas, que rapidamente se transformam em
outros.
Tais resíduos permitem a feitura de considerações quanto à natureza da pólvora, a
época do disparo e a distância do tiro dado.
As dentadas e unhadas, que podem surgir nos corpos das vítimas, também deformam-se rapidamente e, por conseguinte, pertencem à categoria dos vestígios transitórios.
Sendo os vestígios os principais elementos sobre os quais se louvam os Peritos
Criminais, resulta daí que, quando mais cedo a prova pericial for feita no local, tanto mais
valiosos serão eles para o esclarecimento do caso.
Por essa razão, impõe-se que, na medida do possível, seja o local do fato convenientemente preservado, e que o perito ali compareça o mais rapidamente possível.

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Estas linhas gerais podem contribuir, de alguma forma, para a difusão de informações relativas ao isolamento e preservação dos locais de crime. Atingiremos alguns resultados, a médio e a longo prazo, quando as Polícias Militares e Civis passarem a determinar às suas respectivas Academias a inclusão de uma maior quantidade de horas-aula
para cuidar deste importante assunto.
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Devemos nos preocupar, também, em levar esses conhecimentos aos integrantes dos
Corpos de Bombeiros e dos Detrans que, eventualmente, poderão comparecer em locais
de crime e, conseqüentemente, adotar corretos procedimentos.2
Com isso, estaremos criando condições para educar os policiais, de um modo geral.

2
ESPÍNDULA, Alberi, Isolamento e preservação dos locais de crime, O Perito, Associação dos Peritos
em Criminalística do Estado de Goiás, ano IV, nº 23, junho-julho de 2001, pp. 3 a 5.
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Capítulo VII
RECOGNIÇÃO VISUOGRÁFICA
DE LOCAL DE CRIME
Sumário: 1. Considerações preliminares; 2. A origem do neologismo; 3. Conteúdo; 4. Recognição visuográfica enquanto peça ilimitada; 5. Origem da recognição visuográfica; 6. Fatores
objetivos; 7. Natureza procedimental; 8. O universo de pesquisa; 9. O local da recognição
visuográfica; 10. O croqui; 11. A fotografia; 12. Observações sobre a arma utilizada; 13. Observações sobre o cadáver; 14. Observações sobre as testemunhas; 15. A recognição visuográfica
e as ciências auxiliares; 16. Considerações finais.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
A História, ensina Marco Antonio Desgualdo, tem demonstrado que a improvisação, o empirismo e o emprego de métodos pouco ortodoxos, e até cruéis, para a obtenção
da verdade, fazem parte da metafísica da natureza humana, a tal ponto que semelhante
busca reflete-se na sistematização dos meios para alcançá-la, constituindo uma característica do próprio homem em suas múltiplas atividades.
O progresso, considerados o tempo e o espaço, ensina o renomado estudioso, adaptou e consolidou novas técnicas de Investigação Policial, valendo-se esta da Criminalística,
da Criminologia e da Medicina Legal. Reconhece, ainda, que a pesquisa de campo, intuitiva, disponível aos seus destinatários, ficou despida de outro embasamento, senão o
do costumeiro relato unilateral, quase sempre precário, pobre de valores e adstrito, tão
somente, à ótica laborativa do investigador.
Dentro desse quadro, surge, então, a premente necessidade da atualização de métodos e pesquisas no campo da Investigação Policial, principalmente diante do avanço da
criminalidade e do crime organizado, merecendo especial atenção os estudos investigatórios
sobre os crimes contra a vida.
Diante desse novo contexto, é através da Cibernética que abrem-se novas oportunidades, principalmente mediante o aproveitamento dos “fractais”, ou frações, na tarefa da
reconstituição do todo, aplicando-se tal princípio à Investigação Policial.
Partindo-se, então, da premissa de que, nessa reconstrução, os recursos da Informática
devem ser objeto de alcance e emprego científico, na busca da verdade, e que a cognição de
indícios, locais de crimes e outras circunstâncias, podem ser carreadas para os autos como
um fator de correta interpretação da materialidade e da autoria, surgiu a idéia de que a
vivência da autoridade policial, enquanto pesquisador da criminalidade, pode ser resumida
graficamente em uma única peça documental, que traduz o acompanhamento de circunstân153
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cias e de fatos, desde a motivação do crime até o seu desfecho. Esse método, em si mesmo,
é conhecido, doutrinariamente, como recognição visuográfica de local de crime.

2. A ORIGEM DO NEOLOGISMO
A recognição visuográfica, enquanto instituto de Investigação Policial, é um neologismo composto pelas palavras recognição, do latim recognitio, que significa reconhecimento, mais o adjetivo visual, do latim visualis, que diz respeito à vista, que, enquanto
sentido, assimila melhor as noções de conhecimento do que a audição. Esse neologismo, para sua afirmação final, vale-se, também, do substantivo grafia, que, em última
análise, é a técnica do uso da linguagem como comunicação escrita, ou através de ideogramas.
Na realidade, a recognição visuográfica é uma anamnese do crime, descrita, esquematizada e ilustrada fotograficamente, como preleciona Desgualdo, revestindo-se de contornos de verdadeira semente da futura investigação, levando-se em consideração o seu
dinamismo e praticidade, depois de concretamente formalizada.

3. CONTEÚDO
O exame da peça permite ao observador atento verificar que ela traz, em seu contexto, o local, a hora, o dia do fato e da semana, outros adminículos como condições
climáticas e meteorológicas do momento do crime, além de subsídios coletados pelo
pesquisador de campo junto a testemunhas e pessoas que tenham tido ciência do acontecimento investigado. Traz, ainda, com a minuciosa observação sobre o cadáver, sua identidade, possíveis hábitos, características comportamentais sustentadas pela Vitimologia,
além de croqui descritivo, nos termos das previsões impostas pelo inciso I do art. 6º do
Código de Processo Penal.

4. RECOGNIÇÃO VISUOGRÁFICA ENQUANTO PEÇA ILIMITADA
Preleciona Marco Antonio Desgualdo, em seu trabalho “Recognição Visuográfica
de Local de Crime”1, publicado pela Revista Brasileira de Ciências Criminais do IBCCrim,
nº 13, de janeiro-março de 1996, que a peça não tem as limitações de um laudo, porquanto o pesquisador carreia para ela muito de sua experiência e militância profissional e que
pode ser complementada, na coincidência de detalhes, pela confissão do criminoso.
Uma vez elaborada, a recognição visuográfica exige, para sua correta interpretação,
a utilização de raciocínios indutivos, dedutivos, abdutivos e analógicos, que servirão
1
DESGUALDO, Marco Antonio, Recognição visuográfica de local de crime, Revista Brasileira de
Ciências Criminais do IBCCrim, nº 13, janeiro – março de 1996, pp. 242/252.
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como indicadores do caminho investigativo a ser trilhado, com absoluta certeza, pela
autoridade policial e seus agentes encarregados do esclarecimento do caso.

5. ORIGEM DA RECOGNIÇÃO VISUOGRÁFICA
A recognição visuográfica, esclarece Desgualdo, nasceu da observação, pois que, se
de um lado, contém o fato criminoso no tempo e no espaço, por outro, resume as circunstâncias exteriores que poderiam influenciar a conduta humana no resultado.
Em princípio, a recognição visuográfica busca apoio junto à Estatística e à lei das
probabilidades, delineando, ademais, o perfil psicológico do criminoso dentro do contexto
do princípio da verdade real.
Partindo-se, então, da premissa de que o fato criminoso decorre da volição do entendimento, consumado na sua definição legal, passa este a ser revisto a partir do ponto
convergente da conduta e ação até seus antecedentes próximos e remotos, inclusive as
causas que o motivaram.

6. FATORES OBJETIVOS
A recognição visuográfica de local de crime, no magistério do citado autor, apresenta várias facetas, ou fatores objetivos.
A primeira delas, em casos de homicídio, é o corpo estirado no local do crime, e seus
dados periféricos, que devem ser reproduzidos, com prioridade, na recognição.
Outro fator objetivo, segundo o estudioso, são as condições meteorológicas, de
tempo, de pressão atmosférica, bem como os levantamentos sobre o dia da semana, hora,
local, e se possível, a fase lunar, tudo acompanhado de croqui e fotografias.
Constituem, outrossim, fatores objetivos de relevante importância na elaboração da
recognição visuográfica o calibre da arma utilizada pelo criminoso, o número de tiros
desfechados, a região atingida, detalhes que irão revelar o maior ou menor grau de intensidade emocional que conduziu o sujeito ativo à prática da infração penal.
Nesse momento, o pesquisador ou investigador de campo, recomenda Desgualdo,
irá buscar e, igualmente, descrever, de forma concisa e resumida, junto a familiares, amigos, e até mesmo desafetos do pesquisado, seus hábitos, vícios, virtudes e tudo mais que
possa servir para que seja delineado seu perfil psicológico, enquanto vítima, de tal sorte
que a investigação possa concluir sobre as probabilidades do fato ter acontecido desta ou
daquela forma.

7. NATUREZA PROCEDIMENTAL
A recognição visuográfica é um procedimento investigatório de Polícia Judiciária
de natureza dinâmica, uma vez que acrescenta detalhes e traz certezas sobre o criminoso,
seu perfil psicológico, bem como sobre o local do crime.
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Mostra, identicamente, o provável trajeto de chegada e de fuga do autor, se encontrava-se a pé ou motorizado, fornecendo, também, dados sobre sua perícia, ou imperícia,
no manuseio de armas e, até, se agiu por mero impulso, ou por distorção emotiva, como
anotado no citado trabalho.

8. O UNIVERSO DE PESQUISA
Marco Antonio Desgualdo, em seu artigo pioneiro, reconhece que todo crime de autoria desconhecida constitui um desafio, sendo a presunção inicial de que foi perpetrado
por ser humano, fora dos padrões normais, cuja conduta típica reveste-se de culpabilidade.
A partir desse ponto crucial, existe todo um universo a ser pesquisado, através de
metodologia pouco usual, ou até mais avançada, inclusive mediante a utilização de processos de perquirição modelados pela Heurística e pela Semiótica.
Numa análise, ainda que superficial, poderíamos dizer que a recognição visuográfica
cifra-se em torno de uma reprodução gráfica, ilustrada, do local do crime, mediante utilização de croqui, fotografia, exame da arma, exame externo do cadáver e oitiva sumária das
testemunhas podendo aplicar-se, inclusive, aos locais de crimes de trânsito (Modelo 3).

9. O LOCAL DA RECOGNIÇÃO VISUOGRÁFICA
O local objeto da recognição visuográfica pode ser interno ou externo.
O local é interno quando circunscrito ao interior de qualquer imóvel, e externo
quando situado a céu aberto.
O local, interno ou externo, deve ser reproduzido com extrema fidelidade, exigindo
do observador relativo vocabulário, bem como percepção subjetiva de valores.
No local interno, o pesquisador de campo deve descrever, de forma enfática, as
condições de higiene, ordem, colocação de objetos e móveis que possam traduzir a índole
de seu morador. Identicamente, devem ser anotados cinzeiros, marcas de cigarros, fósforos, isqueiros, uso de óculos, dentaduras ou qualquer outro indício que permita o pesquisador concluir sobre os hábitos do usuário, seus defeitos ou fraquezas. Sumamente relevante, anote-se, é o registro da existência, no local, de animais de estimação, como cães,
gatos, pássaros e peixes, importantes para a reconstrução da personalidade da vítima. Sua
geladeira e despensa poderão fornecer uma idéia de seus hábitos alimentares. De idêntica
forma, os livros encontrados no local fornecerão uma noção adequada de seus impulsos
ou condicionamentos intelectuais.
O local externo, igualmente, é de importância marcante, pois nele, certamente, serão
encontrados acidentes geográficos, como rios, represas, córregos, lagos ou lagoas, ou,
ainda, ruas pavimentadas.
Na elaboração da recognição visuográfica, enquanto peça investigatória, devem ser
mencionadas a existência de guias ou sarjetas, bem como o tipo de construção dos prédios
existentes no local, v.g., casas térreas, com jardins, ou alinhadas ao nível da via pública,
bem como a existência, ou não, de outros pavimentos.
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O perfil dos moradores, frise-se, merece especial atenção da autoridade policial e
de seus agentes, seja sob o aspecto de origem, seja sob seu aspecto externo.
Nessa mesma linha de raciocínio, convém verificar a existência, nas imediações da
área construída, de bares, bilhares, casas de massagens, hotéis ou qualquer outro estabelecimento aberto ao público, cujo campo de visão permita a visualização do local do crime,
de vários campos.
Nesse contexto, anote-se, há 180 (cento e oitenta) graus de percepção, estando a
vítima encostada à parede, e de 360 (trezentos e sessenta) graus estando no centro da via,
situações que permitem o traçado de linhas, pelo pesquisador de campo, objetivando a
verificação da possibilidade da existência de eventuais testemunhas, adverte Desgualdo.

10. O CROQUI
O croqui, recurso indissociável da recognição visuográfica, é o próprio levantamento do local de crime, realizado através de desenho sem escala.
No seu contexto, deve o policial necessariamente representar as portas, as janelas, os
móveis, os objetos etc. De igual forma, se o compartimento é quadrado, circular, retangular
etc, devem ser anotados todos os detalhes que interessarem ao fato sob investigação.

11. A FOTOGRAFIA
A autoridade policial, ou seus agentes, por ocasião da elaboração da recognição
visuográfica, devem optar pela fotografia geral destinada a reproduzir todo o local com o
maior número possível de vestígios. Em se tratando de local muito extenso, deve a autoridade orientar o fotógrafo policial no sentido de dividi-lo em setores, fotografando-os
pormenorizadamente.
Na realidade, orienta Desgualdo, a fotografia do local do crime retrata de forma permanente o palco dos acontecimentos, permitindo consultas em caso de dúvidas, além de
possibilitar a comparação com outros casos anteriormente ocorridos.

12. OBSERVAÇÕES SOBRE A ARMA UTILIZADA
Procurando não violar a cena do crime objeto dos exames criminais, o policial à
frente do caso deverá anotar a marca da arma utilizada, se deixada no local, bem como a
das cápsulas vazias ali abandonadas.
Identicamente, através de auto de arrecadação, deve colher eventuais cápsulas
ejetadas de armas semi-automáticas.
Nessa ocasião, a observação do alinhamento das marcas de sangue, alongadas, estreladas etc., permitirão ao investigador ter uma idéia se a vítima deslocou-se do local inicial
do crime e, também, se o criminoso encontra-se ferido.
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13. OBSERVAÇÕES SOBRE O CADÁVER
As primeiras observações realizadas pelo investigador de campo são de extrema
relevância, principalmente se o cadáver encontrar-se em processo de decomposição, ou
se no local existem odores ou cheiros diversificados, adverte Desgualdo.
As manchas hipostáticas, a hora presumida da morte, as condições climáticas, principalmente de temperatura e de umidade relativa do ar, influem no processo de decomposição, dando ao investigador condições de estabelecer a hora aproximada da ocorrência.
Igualmente, o exame do corpo possibilita que se tire ilações sobre a forma inicial de
tratamento do autor para com a vítima e qual a intensidade da reação desta em relação
ao sujeito ativo da ação criminosa.
Existindo vitimas supérstites, deverá o pesquisador procurar saber destas o nome
da vítima, o que estas acharam de mais estranho na evolução dos acontecimentos e quais as
observações mais importantes em relação ao autor. Identicamente, procurará o policial
civil verificar qual a impressão pessoal que o criminoso deixou no espírito da testemunha.
Nesse sentido, deverá estabelecer se se trata de um maníaco, se agiu por vingança,
e em que momento houve subtração de objetos, procurando, paralelamente, estabelecer
vestígios facilmente identificáveis e suas particularidades. Todo criminoso, observe-se,
procura não deixar, no local do crime, vestígios dígito-papilares ou identificatórios do
reconhecimento de seu rosto, mediante utilização de luvas e máscaras, respectivamente,
aspectos que denotam método.

14. OBSERVAÇÕES SOBRE AS TESTEMUNHAS
As testemunhas, alerta Desgualdo, devem ser observadas pelas suas condições de
cultura, formação escolar, profissão etc.
De suma importância, também, a anotação de tiques nervosos, mimetismos, impostação de voz e formas de trajar ou de vestir, detalhes que servirão de suporte para as
informações prestadas e que serão, a seguir, investigadas.
É preciso, também, que a autoridade policial e seus agentes empenhados na elaboração da recognição visuográfica tenham em mente que, num primeiro impulso, toda pessoa
inquirida sobre ter presenciado, ou não, os fatos, busca esquivar-se de futuros comparecimentos a unidades policiais ou judiciárias.
Nesse momento, o pesquisador deve ser habilidoso, educado, evitando intimidações
prejudiciais à investigação, sendo de se lembrar que preciosos depoimentos têm sido
perdidos por absoluta falta de habilidade no trato com as pessoas.
Assim, boêmios, prostitutas, vigilantes, enfermeiros e, até, policiais devem ser tratados com especial cautela, fazendo constar, na recognição, se a testemunha procurou
espontaneamente a Polícia, se foi indicada ou se arrolada incidentalmente.
Não deve o policial civil deixar de registrar, nesse documento, a facilidade de expressão da testemunha, sua sinceridade e credibilidade, visto que esta fase, no magistério de
Desgualdo, é versátil em termos investigatórios.
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15. A RECOGNIÇÃO VISUOGRÁFICA E AS CIÊNCIAS AUXILIARES
Alerta o precursor desse método de investigação que o quadro criminoso, apresentado aos olhos de quem investiga, pode mostrar-se mascarado, sendo certo que muitos
policiais foram enganados por coisas que pareciam claras e inegáveis, mas que, na realidade, eram bem diferentes do que pareciam.
Diante desse contexto, o policial civil deverá demonstrar arejamento científico, sob
pena de não avançar na nobre arte da investigação criminal, valendo-se das ciências
auxiliares, de observação e de aplicação.
São ciências de observação a Biologia, a Tipologia, a Sociologia e a Psiquiatria,
enquanto que são de aplicação a Medicina Legal, a Polícia Técnica ou Científica e a Ciência
Penitenciária.
Adverte, ainda, de que muitas vezes não bastam apenas conhecimentos científicos
para o desvendamento de um caso, devendo o investigador, também, apelar para seus
sentidos, deixando aflorar seu raciocínio lógico, já que, através deles chega-se à intuição
sensível, que implica em “ver com os olhos da percepção”.
Assim, todos os cinco sentidos deverão encontrar-se em contato com o meio ambiente,
assimilando, no local, todos os vestígios que se apresentarem, conclui Marco Antonio
Desgualdo.

16. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A recognição visuográfica de local de crime, como pode-se concluir, é a reconstituição do todo por um fragmento ou parte conhecida.
Trata-se de um novo instituto de investigação criminal que se encontra em fase de
aprimoramento, sendo um passo a mais no estabelecimento da verdade real pela Polícia
Judiciária.
Como esclarece o criador deste meio de prova, se, de um lado, as testemunhas revelam o lado humano e emotivo do caso investigado, se, de outro, os laudos médico-legais
e periciais apresentam especificidades frias, a recognição visuográfica aproxima e une
aqueles que presenciaram o crime e a atuação do criminoso na prática delitiva, reconstituindo, nos parâmetros do provável, os passos, conduta, hábitos, gostos, vícios e expectativas da própria vítima.
O instituto da recognição visuográfica tende a evoluir com a técnica e com os recurso
da Informática, e, numa fase mais avançada, melhor se delineará no campo da Holografia.
Como conclui o próprio Desgualdo, “o certo é que se está enveredando por um
caminho de amplas perspectivas no qual ciências humanas, como o Direito e a Psicologia
se confundem com as exatas, estatística e probabilidades, para o resultado final, que
é contribuir para a apuração do fato e o estabelecimento da autoria”2.

2

DESGUALDO, Marco Antonio, op. cit., p. 246.
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Capítulo VIII
RETRATO FALADO
Sumário: 1. Considerações preliminares; 2. Ident-kit; 3. Photo-fit; 4. Comphoto-fit; 5. Conhecimentos preliminares; 5.1. Processo de trabalho; 5.2. Metodologia básica; 5.3. Possibilidades
de uso; 5.4. Momento e modo de produção do retrato falado; 5.5. Diálogo com o informante;
5.6. Ambiente de trabalho; 5.7. Profissional do retrato falado; 5.8. Retrato falado como meio
de prova; 6. Fatores que dificultam a formação da imagem na mente; 7. Metodologia; 8. Vantagens da metodologia do kit de identificação; 8.1. Ativação da memória; 8.2. Organização da
memória; 8.3. Facilitação da lembrança de detalhes; 8.4. Direcionamento e orientação dos trabalhos; 9. Considerações finais.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
A ficha antropométrica foi, por muitos anos, a única forma de registro das características de um indivíduo, com o objetivo de identificá-lo.
Desenvolvida em 1880, por Alphonse Bertillon, baseava-se no estudo da estrutura
óssea e na proporcionalidade revelada pelos ossos do esqueleto humano. Medidas eram
tomadas, como a altura da pessoa em pé, o comprimento e a largura da cabeça e, com tais
informações, a ficha descritiva do indivíduo era elaborada.
2. IDENT-KIT
Por força do desenvolvimento do conhecimento científico no sentido de obter-se
a identificação da pessoa humana, surgiu a Dactiloscopia. A seguir, como método de
identificar alguém através da memória de um informante, inventou-se o retrato falado.
A principio, confeccionado mediante a descrição sumária do indivíduo procurado.
Baseado nessas informações, o desenhista compunha desenhando um retrato.
Nos anos setenta aparece o retrato falado, elaborado a partir do estudo metodológico
das características faciais das pessoas. Hugh C. MacDonald, do Departamento de Polícia
de Los Angeles, após observar a possibilidade de classificação dos caracteres faciais do
ser humano, iniciou a pesquisa, utilizando-se de milhares de fotografias de pessoas de
todas as raças, dissecando e justapondo suas partes. Definiu, com tal estudo, metodologia
destinada a orientar uma pessoa para operar um kit produzido mediante desenhos elaborados sobre películas transparentes baseadas em fotografias.
Assim, a classificação dos tipos usados possibilitou a composição de um número
infinito de outros, misturando as partes de uma fotografia com as partes de outra. Nasceu,
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assim, o ident-kit, uma junção de um kit formado por peças desenhadas, dispondo de um
número grande de partes da face contendo olhos, em suas mais variadas expressões e
conformações. Da mesma forma, tipos de narizes, bocas, queixos e cabelos. O material
foi elaborado de forma a possibilitar a montagem de retratos de semelhanças de qualquer
pessoa, baseado nas informações de uma testemunha.
Fazem parte do kit, as partes desenhadas da face humana, um álbum com as mesmas
partes ordenadas numa seqüência predeterminada, bem como modelos de entrevistas
e manuais de instrução, formando um sistema cientificamente estudado e elaborado no
sentido de produzir um trabalho cada vez mais aperfeiçoado.
Além das partes básicas da face, já citadas, partes acessórias como, óculos, barbas,
bigodes, chapéus, rugas, cicatrizes e outros, integram o kit.
Todo o material, desenhado separada e anatomicamente, mediante o empilhamento
das partes citadas, possibilita a formação de uma face com todos os seus detalhes. Por
último, é possível sobrepor, ainda, uma película transparente para o lançamento de retoques, com o objetivo de melhorar, ainda mais, a aparência do retrato com o suspeito.

3. PHOTO-FIT
Com o progressivo desenvolvimento desse sistema, apareceram kits mais elaborados, utilizando o processo do encarte, com peças básicas recortadas de tal forma que sua
justaposição permite a montagem do retrato. Visualmente, é um processo mais adequado,
pois, como suas partes são pintadas imitando uma fotografia, descarta-se, de imediato,
a idéia de espaço em branco do desenho linear.
Como falhas, podemos citar as diferenças de tonalidade que, inevitavelmente, aparecem entre uma peça e outra. Esse processo, depois de montado, também permite a
superposição de películas transparentes para o lançamento de peças complementares e
retoques finais.
Como metodologia, segue o processo geral de trabalho elaborado com base na
metodologia de investigação e entrevista.

4. COMPHOTO-FIT
Por força do desenvolvimento da Informática, em todos os seus aspectos, surgiram
programas sofisticados, destinados à elaboração de retratos falados, cada vez mais eficientes e melhores.
Desenvolveu-se um software baseado em banco de dados formado pelas peças básicas dos kits anteriormente descritos, com a vantagem de ser mais completo. Esse banco
de dados, completo, alcança todas as raças e etnias, uma vez que, num mundo globalizado,
podemos encontrar pessoas de todas as partes em nosso País. Igualmente, num país de
características miscigenadas como o Brasil, encontramos pessoas de todas as tendências
raciais. Precisamos, pois, de um banco de dados completo, dividido em módulos, seguindo
as diversas correntes étnicas existentes.
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5. CONHECIMENTOS PRELIMINARES
Diante dessas informações, devemos acrescentar conhecimentos básicos, a fim de
auxiliar o perito que deseja dedicar-se à confecção de retratos falados.
São informações que vão proporcionar ao operador do kit de identificação conhecimentos indispensáveis para o desempenho dessa função. Esses importantes conhecimentos, compilados com base na metodologia de confecção do retrato falado, servem para ser
usados em qualquer um dos kits de identificação.

5.1. Processo de trabalho
Basicamente, o processo que utiliza películas transparentes, o processo de encartes
fotográficos ou o processo informatizado, apresenta os mesmos princípios, a saber: classificação dos caracteres faciais, metodologia de operação mecânica do conjunto e método
de entrevista.

5.2. Metodologia básica
O êxito na obtenção de um retrato falado segue uma regra geral universal, i.e.,
trabalho de equipe. Assim, a tarefa que uma pessoa começa, tem continuidade com outra
pessoa ou equipe, e desfecho com outras. É preciso ter isso em mente, a fim de se obter
um bom resultado.
Caso o trabalho comece de forma errada na porta da unidade policial, não permite
que outros segmentos lhe imprimam continuidade, com sucesso. Caso os funcionários da
unidade policial, os primeiros a deparar com uma ocorrência, não tratem o problema
adequadamente, não adianta esperar que o operador de retrato falado tenha sucesso, pois
as informações chegarão distorcidas. Também, se o operador do kit de identificação não
tratar convenientemente o fenômeno, poderá estar contribuindo para o fracasso de todo o
processo de investigação.
Então, quando uma ocorrência policial é registrada, surgindo a necessidade de identificar alguém que foi visto por alguma testemunha, a autoridade policial não deve, de
imediato, exibir o álbum de fotografias existente, para não produzir na mente do informante uma mistura de informações e prejudicar tanto a identificação, por meio do álbum,
quanto por meio do retrato falado.

5.3. Possibilidades de uso
O bom aproveitamento do retrato falado deve ser respeitado desde o momento em
que se decide pela sua elaboração ou quando se esgotem outras possibilidades.
Uma vez surgindo sua necessidade, o operador deve tentar, com a melhor das intenções, somar esforços no sentido de produzi-lo.
Não deve desistir, mesmo que obtenha algo incompleto. Assim, a equipe de investigação deve levar adiante seu trabalho, mesmo que exista apenas uma boca com suas
características para identificar o suspeito. Muitas vezes, um único detalhe, em uma boa
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investigação, consegue, pelo menos, reduzir o número de suspeitos num determinado
campo.
Todo trabalho realizado com base nas informações do retrato falado serve a alguns
propósitos. Primeiramente, com base na aparência sugerida pelo retrato falado, uma equipe
de investigação deve sair às ruas à procura do indivíduo retratado. Igualmente, deve ser
divulgado e, por meio de informantes, proceder-se à busca do procurado.
Diante de um retrato falado, e seu confronto com o álbum de fotografias, pode-se
chegar ao suspeito depois de conferidos os detalhes que a equipe de investigação conhece muito bem. Também, em uma localidade em que a maioria da população é de cor clara,
de posse de retrato de pessoa de cor escura, um número muito grande de suspeitos passa
para o rol dos improváveis. Assim, um detalhe é suficiente para delimitar o grupo dos
suspeitos. Uma somatória de detalhes pode identificá-lo facilmente.

5.4. Momento e modo de produção do retrato falado
No tocante ao momento e modo, corretos, de confeccionar o retrato falado, não é
demasiado relembrar a importância desse fato. Sabe-se como se comporta a memória
humana no momento em que os olhos percebem algum fato, ou visualizam um indivíduo.
Sua imagem fica retida no subconsciente, podendo ser evocada. Basta, para tanto, usar os
mecanismos corretos quando essa imagem perde-se entre a memória consciente e a subconsciente.
Vale lembrar que a memória subconsciente não dispõe de mecanismo de crítica,
tendo função apenas de arquivo. Assim, não seleciona as informações para arquivá-las.
Qualquer tipo de seleção é feito ao nível do consciente. Portanto, caso a imagem fique
registrada devidamente nessa área da memória, as informações estarão ao alcance da
pessoa, bem como de quem por ela se interessar. Basta usar uma metodologia correta e
retirá-las de lá.
Geralmente, as pessoas afirmam que não se lembram do que viram. Daí, o cuidado no
trato com tais informações, a fim de que não se percam, definitivamente.
Durante a investigação, caso a autoridade policial mostre a esses informantes um
álbum de fotografias de indivíduos com passagem pela Polícia Civil, as informações nele
contidas podem misturar-se com as do indivíduo visto, pois o subconsciente não é capaz
de distinguir uma coisa da outra, já que sua função é de arquivo.
No momento da confecção do retrato falado, a pessoa fatalmente misturará as informações do indivíduo procurado com as informações das fotografias. A memória subconsciente faz fotografias com o indivíduo-alvo. São todos, indivíduos e fotografias,
caracteres de marginais, que mediante um trauma no contato entre vítima e marginal,
geram, ao nível da passagem da memória subconsciente para a consciente, uma mistura
ou confusão.
Trata-se, pois, de fato comprovado por pesquisadores e, também, por policiais
civis, durante anos de trabalho e observação. Não se trata, apenas, de confusão de pessoas
mais simples, mas de qualquer um.
Durante entrevista com um professor universitário para a confecção de um retrato
falado de um marginal que havia praticado um roubo, um especialista ficou sabendo que,
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antes de tentar o retrato falado, ele havia pesquisado nos álbuns de fotografias de uma
delegacia, e encontrara um fichado que usava boné e que possuía alguns traços fisionômicos
do procurado.
Durante a entrevista, afirmou que o indivíduo-alvo era meio calvo; no desenrolar
dos trabalhos, sugeriu o uso de boné na montagem final. Quando questionado como sabia
que o indivíduo era calvo, se usava boné quando o crime foi praticado, alegou, então, que
tinha visto um fichado na delegacia que usava boné e que se parecia, em alguns aspectos,
com o procurado. Esse fato serviu como exemplo, pois, mesmo sendo previamente advertido sobre a possibilidade de misturar as informações do suspeito e das fotografias, alegou
que conhecia o processo e que não haveria risco de tal confusão.
É indiscutível que a memória do ser humano dissolve-se com o passar do tempo.
Assim, uma imagem pode encontrar-se nítida hoje, porém, daqui a alguns dias, fatores do
dia e do dia-a-dia do homem forçam-no a esquecer, de certa forma, a imagem.
Assim sendo, a metodologia aconselha que na investigação de um crime, que envolveu um indivíduo desconhecido e uma testemunha que o tenha visto nitidamente de frente,
o primeiro passo deve ser a confecção do retrato falado, o quanto antes. Posteriormente,
outras evidências podem ser tomadas no sentido de completar e melhorar as informações
na formação de um Inquérito Policial e a prisão do verdadeiro culpado. Isso deve ser feito
o quanto antes, a fim de que as informações registradas no subconsciente do informante
não sofram, com os acontecimentos do dia-a-dia, o problema da perda da memória.

5.5. Diálogo com o informante
Um fator que deve ser considerado como de suma importância é o nível do diálogo
travado entre o informante e o operador do sistema de confecção do retrato falado, que
deve ser adequado à cultura do informante, exigindo do Perito Criminal operador do kit a
habilidade de se adequar a qualquer informante, a fim de bem compreender tudo que lhe
é exposto.
É importante que o Perito Criminal não venha, em momento algum, demonstrar ausência de conhecimento no diálogo com pessoas cultas. É necessário que o diálogo seja compreendido por ambas as partes, devendo o operador demonstrar total auto-confiança
e controle no desenrolar de todo o trabalho, a fim de que o informante seja convencido de
sua capacidade bem como de todo o processo. No diálogo com pessoas cultas, se o operador deixar transparecer insegurança, o informante não se convencerá de sua condição
de condutor de trabalho de real importância, e de que tudo aquilo que disser em relação
ao trabalho seja possível de se realizar.
Uma pessoa, por mais simples que seja, precisa acreditar naquela que executa determinado trabalho. Pensando assim, é importante que o Perito Criminal operador do identkit tome cuidado com sua aparência, procurando apresentar-se com bom gosto.
Nem todas as pessoas que se comprometem a colaborar acreditam que se lembram
de todos os detalhes da fisionomia da pessoa procurada. Isso ocorre devido a uma série de
fatores, como choque emocional, iluminação local, distância entre um e outro, tempo
transcorrido no momento em que o informante viu a pessoa e outros. Diante desses casos,
o operador tem, acima de tudo, a responsabilidade de convencer o informante que este é
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capaz de lembrar dos detalhes da pessoa procurada, mesmo que se encontre com bloqueio mental.

5.6. Ambiente de trabalho
O ambiente de trabalho assume real importância, pois pode interferir no processo
de concentração da pessoa que está prestando informações, provocando devaneios, uma
vez que o pensamento não se fixa no assunto do interesse. Sem concentração, todo trabalho torna-se mais difícil, chegando a ser impossível levar o informante a lembrar-se da
fisionomia do procurado.
Portanto, é importante atentar para o ambiente adequado para trabalhar no processo do retrato falado. Deve estar livre de interferências alheias, sejam elas de qualquer natureza. Assim, deve ser uma saleta arejada, simples, contendo uma mesa para os
trabalhos, duas cadeiras e o material de trabalho sobre outra mesa. Nada de telefones,
comuns ou celulares, na sala ou com o informante, nem aparelhos de som e tevê, mesmo
desligados.
Não deve haver quadros nas paredes, nem decoração extravagante e outros detalhes que venham a desviar a atenção da pessoa. As janelas deverão ser comuns, permitindo boa ventilação, porém sem detalhes que chamem a atenção, com cortinas da cor
das paredes. A porta deve ser mantida fechada, a fim de que pessoas desavisadas não
entrem na sala e interrompam o trabalho e raciocínio. Necessário explicar ao próprio
informante as razões de se manter a porta fechada, para que não venha tornar-se um inconveniente.
A presença de pessoas alheias também prejudica os trabalhos, pois correm o risco
de interferir pensando que ajudam na escolha das partes constituintes do retrato. O simples fato de um informante sentir-se observado por estranhos pode levá-lo a não relaxar o
suficiente e perder a concentração no momento de recordar-se do indivíduo.
Caso haja a necessidade da presença de policial civil ou familiar, ou seja, apenas de
uma pessoa, deve ficar por trás do informante e a uma distância que não lhe chame a
atenção e nem atrapalhe a movimentação. Também, os movimentos desse acompanhante
não devem despertar a concentração do informante.
Cuidado deve ser tomado para que a sala não assuma um ambiente de configuração
de delegacia, onde existe sempre muita tensão, sugerindo um comportamento inquieto
no informante.
Para o caso da pessoa encontrar-se em estado de choque ou existir qualquer fator
que exija a presença de outra na sala, deve ser explicada a importância de se manter
calada e acima de tudo não emitir qualquer parecer sobre o trabalho. Acima de tudo, não
tentar ajudar, de forma alguma, a pessoa a se lembrar.
Caso o informante não se encontre em condições de ir até a sede do órgão para
prestar informações, por um motivo qualquer, como encontrar-se hospitalizado ou em
estado de choque, o retrato pode ser feito na própria casa ou no hospital. Isso, desde que
o local seja apropriado ou, pelo menos, possua condições mínimas de trabalho, devendo
acontecer sem a presença de pessoas, com o mínimo de ruídos ou quaisquer ocorrências
que venham trazer transtorno durante o trabalho. Caso o informante encontre-se hospita166
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lizado ou em estado de profundo choque, é necessário que seu médico tome, pelo menos,
conhecimento e autorize a elaboração do trabalho. Em determinados graus de choque,
torna-se necessário o acompanhamento por médico ou psicólogo.
Encontrando-se, portanto, os Institutos de Criminalística, via de regra, fora do
ambiente das delegacias, são estes os locais ideais para a elaboração do trabalho em
estudo.

5.7. Profissional do retrato falado
Uma pergunta surge a esta altura da doutrina da confecção do retrato falado. Qual
é a pessoa ideal para trabalhar com o kit de identificação e quais as qualidades de seu
operador?
Inicialmente, a pessoa que pretende, ou que trabalha nesse mister, deve ter paciência
no relacionamento com aquela que presta informações. Além da paciência com a pessoa,
deve tê-la com o próprio trabalho e com o material, pois sendo este um conjunto de um
grande numero de partes, todas com o seu código de identificação, devem ser cuidadosamente manipuladas e acondicionadas para facilitar trabalhos posteriores, bem como seu
manuseio por outro operador que dele compartilhe.
Note-se que, além de paciência, deve ter habilidade e organização. Aliás, o sucesso
no trabalho depende desses fatores. É o processo organizado que vai servir como ponto
de apoio para o desbloqueio do subconsciente do informante.
Para o Perito Criminal, que usa equipamento informatizado, os cuidados devem
existir do mesmo modo, pois o software tratado sem os devidos cuidados, com alterações
contínuas de configurações, leva o operador, como outros que dele fazem uso, a perder
muito tempo, ou até mesmo provocar perda de partes, principalmente com os arquivos e
bancos de dados, gerando problemas das mais variadas naturezas.
Em se tratando de paciência, é preciso ressaltar que há informantes que apresentam
variados tipos de comportamento, desde os mais dinâmicos até os mais pacatos; pessoas
verdadeiramente autênticas a indecisos e até negativistas, inclusive algumas que não querem deliberadamente colaborar. Todos precisam ser bem orientados e convencidos
na condução das informações. Daí a necessidade do operador possuir domínio completo
de todas as etapas do trabalho, orientadas para a condução de uma entrevista correta, de
maneira que o resultado seja o melhor possível.
Neste sentido, o operador tem obrigatoriamente de conhecer a caixa de identificação, seja ela montada artesanalmente, com fotografias ou desenhos, seja ela composta
por slides transparentes, photo-fit ou software.
As técnicas de entrevista vão desde o processo de demonstração até o processo de
descontração, a ponto de levar o informante à escolha das peças-chave para a elaboração
do retrato.
Não deve, portanto, o Perito Criminal esquecer-se de relacionar-se bem com quem
quer que seja, portar-se educadamente, usando métodos corretos dentro do conhecimento
humano.
Um requisito não menos importante é a habilidade para o desenho, pois permite ao
operador a colocação de retoques no trabalho montado.
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Não é necessário ser o Perito Criminal um grande desenhista, mas dispor de um
manejo da arte. Isso quando dispõe de um kit de identificação, seja ele de um outro
fornecedor, um ou outro sistema, não se esquecendo que o conhecimento da anatomia
permite ao operador compreender melhor a linguagem do interlocutor e orientar o trabalho, bem como conhecer as variações da face, diante de certas circunstâncias.
Analisando-se todas essas características, a pessoa habilitada para operar o kit de
identificação é o Perito Criminal, profissional dotado de conhecimentos de metodologia
científica e habilitado no uso das ciências para esclarecer fatos da natureza criminal.
Além disso, possui espírito da pesquisa em áreas variadas, pré-requisito no seu dia-a-dia.
Assim, um Perito Criminal que não conhece, pelo menos, os princípios básicos nos vários
ramos da ciência, não está apto a especializar-se em nenhum deles.

5.8. Retrato falado como meio de prova
O retrato falado isolado por meio de outras evidências não é utilizado como meio
de prova, mas, quando inserido no conjunto probante, é aceito no meio jurídico e auxilia,
muito, dentro da cadeia da prova. Elaborado dentro de um processo científico, obedece a
uma metodologia que se encaixa nesse contexto, e se tal método deixa de ser observado,
tanto o resultado do trabalho de composição deixa de ser eficiente, quanto a sua aplicação
na cadeia de provas também deixa de demonstrar o que dele se espera.
Assim, recomenda-se que em todo processo de composição de um retrato falado,
sejam observadas todas as etapas, de acordo com o que a técnica recomenda. Tecnicamente, são indicados os caminhos ventilados, e que foram abordados em profundidade
no transcorrer deste capítulo. Do ponto de vista legal, deve ser encaminhado, sem constrangimento, para o informante, para que não venha depois a se retratar.
O aspecto, já mencionado, de implantar-se mais essa evidência na cadeia de provas
pode ajudar a formar um grau de certeza maior nas pessoas que vierem a ajudar na distribuição da Justiça.

6. FATORES QUE DIFICULTAM A FORMAÇÃO DA IMAGEM NA MENTE
Fatores que dificultam a formação de imagem na mente são a distância, o ângulo de
visão, a quantidade de luz, a posição e a deficiência visual.

7. METODOLOGIA
Como toda atividade criminalística é pautada pela metodologia científica, a confecção do retrato falado não constitui exceção. Consiste essa metodologia no desenvolvimento do trabalho seguindo um procedimento predeterminado, que orienta as fases,
permitindo até mesmo sua avaliação pelo processo científico. A grande vantagem da
observação da metodologia é que ela pode ajudar tanto o informante quanto o operador
do kit de identificação. Ajuda, ainda, no desenvolvimento dos trabalhos de investigação
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policial desde o primeiro contato com o fenômeno até a aplicação da pena. Assim, essa
metodologia pode comprovar a eficácia do trabalho que, juridicamente, não pode ser
invalidado, alegando-se processos empíricos.

8. VANTAGENS DA METODOLOGIA DO KIT DE IDENTIFICAÇÃO
Quatro são as vantagens da metodologia do kit de identificação: a ativação da memória, a organização da memória, a facilitação da lembrança de detalhes e, finalmente, o direcionamento e orientação dos trabalhos.

8.1. Ativação da memória
Como vantagem do uso da metodologia, deve-se citar o fato de que ela ativa a memória do informante, uma vez que desenvolvida por critérios sérios e conceituados, sendo
comprovado, posteriormente, por grupos de trabalho em todo o mundo.
O desenvolvimento do trabalho segue fórmula que ajuda o informante a lembrar,
pouco a pouco, a fisionomia da pessoa, porque vai despertando a memória por etapas,
não permitindo que fique divagando entre características de uma ou outra área ou outra
face da pessoa que se quer retratar.

8.2. Organização da memória
Um dos problemas geradores do esquecimento é a falta de organização da memória.
É fato conhecido que existem pessoas que são desorganizadas em todas as suas atividades. Trata-se de processo mental, de sorte que, sendo a memória desorganizada, todas as
atividades são desorganizadas.
No caso da confecção do retrato falado, é preciso que o operador promova um
processo baseado no método científico, não imposto, mas sugerido. Se o operador seguir
as etapas sugeridas, o informante também há de segui-las.

8.3. Facilitação da lembrança de detalhes
Trabalhando por partes, a atenção do informante é mantida em cada ponto da face
humana, de cada vez. Exemplo disso é demonstrar ao informante os olhos e não permitir que veja as outras partes da face, até que ele encontre, no banco de dados, os olhos
parecidos com os do suspeito. Quando se permite essa divagação pelas partes da face, o
informante perde os detalhes. Fixando cada um, de cada vez, os detalhes serão mais facilmente relembrados.

8.4. Direcionamento e orientação dos trabalhos
Nada pior para a produção de um trabalho, do que iniciá-lo do fim para o começo.
Tudo tem um princípio, um meio e um fim. A confecção do retrato falado possui início,
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desenvolvimento e fim, levando-se em conta que tudo é feito dentro de uma cadeia de
procedimentos já definidos e citados. Todos os interessados no bom resultado devem
observar essas etapas.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O retrato falado, neste início de milênio, é um poderoso auxiliar da investigação
policial, de sorte que os conceitos de campo deduzidos neste capítulo podem permitir à
autoridade policial e seus agentes acompanhar, com discrição e respeito, a importante
missão do Perito Criminal na composição do retrato falado.
Recomenda-se, para aprofundamento técnico, a leitura de literatura especializada
disponível nas bibliotecas das Academias de Polícia em todo o País.
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Capítulo IX
BUSCA DOMICILIAR

Sumário: 1. Considerações preliminares; 2. Natureza jurídica; 3. Sujeito ativo da busca;
4. Sujeito passivo da busca; 5. Busca e apreensão; 6. Finalidade; 7. Modalidades de busca;
8. Busca domiciliar; 8.1. Implicação legal; 8.2. Dinâmica da busca domiciliar; 8.3. Táticas
de invasão; 8.4. Vigilância do local e do transporte; 8.5. Comunicação; 9. Considerações
finais.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
A palavra busca possui vários significados, dentre eles, procura, revista, pesquisa,
investigação etc.
No sentido jurídico, busca é a procura de coisas e pessoas para:
a) provar fatos, através das circunstâncias em que são encontradas;
b) acautelar coisas e vítimas, mediante apreensão ou preservar os interesses da Justiça
penal com a prisão do autor.
Esclarece Cleunice A. Valentim Bastos Pitombo que “a busca pode ser conceituada como ato do procedimento persecutivo penal, restritivo de direito individual (inviolabilidade da intimidade, da vida privada, do domicílio e da integridade física ou moral,
consistente em procura, que pode ostentar-se na revista, ou no varejamento, conforme a
hipótese, de pessoa (vítima de crime, suspeito, indiciado, acusado, condenado, testemunha e perito) semoventes, coisas (objetos, papéis e documentos), bem como de vestígios
(rastros, sinais e pistas) da infração”1.

2. NATUREZA JURÍDICA
É meio de prova, providência acautelatória, realizada durante a apuração do caso
investigado.
1
PITOMBO, Cleunice A. V.B., Justiça Penal – Críticas e Sugestões, São Paulo, Editora Revista dos
Tribunais, 2000, p. 290/291.
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3. SUJEITO ATIVO DA BUSCA
A busca em domicílio será executada pela autoridade policial, ou seus agentes, com
o objetivo de comprovar ou pesquisar elementos que tenham, direta ou indiretamente,
relação com o fato delituoso.

4. SUJEITO PASSIVO DA BUSCA
Sujeito passivo da busca é aquele que detém o bem tutelado, i.e., a pessoa ou coisa
que sofre a revista.

5. BUSCA E APREENSÃO
A busca é diligência preliminar da apreensão, mas pode ocorrer independentemente
daquela, embora, em regra, sejam atos consecutivos.
Cleunice A. Valentim Bastos Pitombo, conceitua apreensão como “ato processual
penal subjetivamente complexo, de apossamento, remoção e guarda de coisa, semovente,
e pessoa do poder de quem as retém ou detém, tornando-as indisponíveis ou colocando-as
sob custódia, enquanto importarem à instrução criminal ou ao processo. Implica, sempre,
constrição”2.
Assim, enquanto que a apreensão diz respeito à formalização da tomada de elemento
probatório, que interessa ao esclarecimento da ocorrência, a busca refere-se à pesquisa,
investigação e indagação dos elementos materiais relacionados com o caso investigado,
segundo orienta Inocêncio Borges da Rosa, através de Augusto Mondim3.

6. FINALIDADE
O objetivo da busca é apreender pessoas ou coisas para formar convicção sobre a
materialidade do delito, assegurando, assim, a tutela jurisdicional. Garante, também, a
reparação do dano, das custas processuais e eventuais penas pecuniárias.

7. MODALIDADES DE BUSCA
O artigo 240, caput, do Código de Processo Penal estabelece que a busca será
domiciliar ou pessoal. Esta, será tratada em capítulo adequado deste Manual.
2
PITOMBO, Cleunice A. V.B., Justiça Penal – Críticas e Sugestões, Editora Revista dos Tribunais,
2000, São Paulo, pp. 290/291.
3
MONDIM, Augusto, Manual de Inquérito Policial, Editora Sugestões Literárias, 6ª ed., 1965,
pp. 270/271.
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Frise-se, outrossim, que as duas hipóteses contempladas pelo estatuto processual
penal não alcançam todas as modalidades legais, pois a sofisticação tecnológica alterou
a criminalidade, introduzindo novas espécies, v.g., a busca de dados por meio de computador, a busca em veículos, em locais sujeitos a segredo ou sigilo etc.

8. BUSCA DOMICILIAR
Eliezer Rosa ensina que “a busca domiciliar é diligência realizada portas adentro
da morada permanente ou temporária do indiciado ou de terceiro suspeito de estar cooperando, ciente ou incidentemente, com o autor, de infração penal, guardando ou ocultando coisa ou pessoa, objeto de ilícito penal” 4.

8.1. Implicação legal
A busca e apreensão válida é aquela que se realiza em respeito à dignidade da
pessoa humana, princípio fundamental contemplado pelo inciso III do artigo 1º da Lei
Maior.
A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LIV, adotou, do direito anglo-norteamericano, o due process of law, i.e., ninguém será privado da liberdade ou de seus bens
sem o devido processo legal. A diligência de busca e apreensão está em consonância
com as garantias processuais e, mutatis mutandis, com os atos de polícia judiciária como,
v.g., aqueles realizados durante a busca domiciliar.
Do devido processo legal decorrem outros princípios contidos no artigo 5º da Constituição Federal, com íntimas implicações legais na realização da busca domiciliar, como
o formulado no inciso II, segundo o qual, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei, bem como no inciso III, onde ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Seus postulados, adicionados
ao enunciado no inciso X, que diz, que 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, fortalecem a garantia contemplada pelo inciso XI,
que protege a inviolabilidade do domicílio e baliza a atuação policial ao estabelecer que
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em casos de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro,
durante o dia, por determinação judicial.
O rol mencionado no texto constitucional, que autoriza a entrada em residência
alheia, é taxativo. Todavia, não se aplica quando for decretado estado de sítio, nos termos
do inciso V do artigo 139 da Lei Magna.
Ressalte-se, também, que o inciso XII, do artigo 5º da Constituição Federal, estabelece a inviolabilidade do sigilo de correspondência, das comunicações telegráficas, de dados
4

ROSA, Eliezer, Dicionário de Processo Penal, Editora Rio, Rio de Janeiro, 1979, p. 80.
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e telefônicas, salvo em último caso, por ordem judicial, para fins de investigação criminal
ou instrução processual penal, conforme regulamentação feita pela Lei nº 9.296/96.
Dispõe a Constituição Federal que são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas
por meios ilícitos.
Provas ilícitas são as que infringem as leis, como as colhidas com violação da intimidade, de domicílio, das comunicações, mediante tortura ou maus tratos.
O inciso LXIX do artigo 5º da Constituição Federal preceitua que é cabível mandado de segurança contra ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública
referente aos atos não alcançados pelo habeas corpus.
A autoridade coatora no writ é a policial, pois a medida objetiva corrigir abuso de
poder que violou direito líquido e certo.
Registre-se, também, que o inciso LXVIII do artigo 5º orienta que caberá habeas
corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em
sua liberdade de locomoção ou abuso de poder.
O remédio constitucional poderá ser impetrado se, v.g., no curso da busca e apreensão o policial, no exercício de função pública, constranger, ilegalmente, a liberdade de
outrem, sendo que a Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965, prevê a possibilidade de sua
incriminação por abuso de poder. Este diploma, em seu artigo 3º, estabelece que constitui abuso de autoridade qualquer atentado à liberdade de locomoção, à inviolabilidade
de domicílio, ao sigilo de correspondência, à incolumidade física do indivíduo e aos
direitos e garantias legais asseguradas ao exercício profissional, sendo que a letra a
do artigo 4º, do citado diploma legal, preceitua que, também, caracteriza crime ordenar
ou executar medida privativa de liberdade individual, sem as formalidades legais ou
com abuso de poder, bem como deixar de comunicar, imediatamente, ao juiz competente,
a prisão ou detenção de qualquer pessoa.
Dispõe ainda a referida lei, que o ato lesivo da honra ou do patrimônio da pessoa
natural ou jurídica, quando praticado com abuso de poder ou sem competência legal,
caracteriza crime de abuso de poder.Para efeitos desta lei, considera-se autoridade aquela
que exerce cargo, emprego ou função pública, de natureza civil ou militar, ainda que
transitoriamente e sem remuneração.
O § 2º do artigo 150 do Código Penal prevê aumento de pena ao funcionário público,
que, fora dos casos legais, ou com inobservância das formalidades estabelecidas em lei, ou
com abuso de poder, pratica crime de violação de domicílio. Este dispositivo, no caput,
prevê a incriminação do sujeito ativo que entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em
suas dependências.
O nomen iuris, todavia, é impróprio, pois a lei penal não tutela apenas o domicílio,
mas todo lugar de habitação ou atividade privada.
Entrar é penetrar, podendo ser pela porta, pelo telhado. Entretanto, o agente tem
que transpor os limites da casa ou de suas dependências com todo o corpo, não sendo
suficiente o ingresso de parte dele como apenas um braço, para a caracterização do crime
de violação de domicílio.
Caracteriza, também, o ilícito, a permanência na casa contra a vontade do morador,
por um certo lapso de tempo, embora a entrada tenha sido legítima.
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O conceito de casa, segundo Costa e Silva, “é qualquer construção aberta ou
fechada, imóvel ou móvel, v.g., barracão tosco de madeira, rancho, cabine de um navio
de uso permanente ou ocupado transitoriamente”5. Se for habitação coletiva, o consentimento de um dos ocupantes, v.g., de um quarto, não implica em permissão de entrada
nos demais.
O caput do artigo 150 do Código Penal protege, além da casa, suas dependências,
i.e., pátios, jardins, quintais, garagens, terraços, telhados, adegas, desde que tenha obstáculo ao ingresso como, v.g., cercas, telas, correntes.
O § 5º do artigo 150 do Código Penal explicita que não há proteção local quando
a violação ocorre em lugares abertos, como hospedaria, estalagem ou qualquer outra
habitação coletiva, bem como taverna, casa de jogo, bares, teatros, casas de prostituição, restaurantes, hipódromos, quadras desportivas, cassinos e outras do mesmo gênero.
A busca e apreensão efetuada em escritório, ou local de trabalho do advogado,
deve ser acompanhada por representante da OAB, segundo prevê o inciso II do art. 7º da
Lei nº 8.906/94.
Todavia, o § 2º do artigo 243 do Código de Processo Penal, preceitua que não será
permitida a apreensão de documento em poder de defensor do acusado, salvo quando
constituir elemento de corpo de delito. Portanto, não há restrição quanto à apreensão
de armas, instrumentos, produto de crime e outras coisas. A apreensão, ainda, é legal se
o advogado não for patrono do acusado ou co-autor da infração penal.
O Código de Processo Penal, no último capítulo do título que trata da prova, nos
artigos 240 usque 250, cuida da busca e apreensão.
O § 1º do artigo 240 do diploma processual penal permite a busca domiciliar quando fundadas razões a autorizarem para prender criminosos, apreender coisas achadas
ou obtidas por meios criminosos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos, apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática
de crime ou destinados a fim delituoso, descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu, apreender cartas, abertas ou destinadas ao acusado ou em
seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil
à elucidação do fato, apreender pessoas vítimas de crimes, colher qualquer elemento de
consideração.
Esclarece Coriolano Nogueira Cobra que “a expressão apreensão tem dois sentidos... num sentido, é a ação física de encontradas as provas materiais, apanhá-las e
transportá-las. Noutro, é a sacramentação ou legalização da tomada das provas materiais, isto é, a lavratura dos autos, nos quais se esclareça o que foi apreendido, quando
e onde foram as apreensões realizadas e quem as efetuou, para o fim de estabelecer a
ligação entre as provas obtidas e os crimes e criminosos”6.
O inesquecível mestre comenta, também, “que não raro acontece em casos de crimes, que objetos, documentos e outras coisas devam ser arroladas e guardadas pela

5

COSTA E SILVA, A. Violação de Domicílio, Justitia, pp.40/58.
COBRA, Coriolano N. Manual de Investigação Policial, Editora Sugestões Literárias S/A, 5ª edição,
São Paulo, 1976, p. 117.
6
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polícia, para uma destinação futura, embora não interessem, como provas aos inquéritos
policiais. A ação da polícia é na realidade, então de arrecadação.
Em locais, quando, os peritos julgam necessário transportar provas materiais
encontradas, para exames posteriores, eles as apanham e as levam. Essa ação tem,
também, o nome de arrecadação, ficando a mesma consignada nos laudos respectivos,
com a finalidade de deixar patenteado o nexo entre as provas e os crimes e os criminosos”7.
O inciso II do artigo 6º do Código de Processo Penal informa que logo que tiver
conhecimento da prática da infração penal a autoridade policial deverá apreender os
objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais.
Com o advento da reforma constitucional, a autoridade policial deverá solicitar
à autoridade judiciária a expedição de mandado de busca domiciliar, nos termos do
artigo 5º, XI, da Lei Maior, inclusive, se necessário, com ordem de arrombamento. O § 2º
do artigo 245 do Código de Processo Penal diz que “em caso de desobediência será
arrombada a porta e forçada a entrada. “Estabelece, também, o § 3º, que “recalcitrando
o morador será permitido o emprego de força contra coisas existentes no interior da
casa, para o descobrimento do que se procura.”
Ressalte-se que deve-se observar o disposto nos §§ 2º e 3º, quando ausentes os
moradores, devendo, neste caso, ser intimado a assistir à diligência qualquer vizinho, se
houver e estiver presente, nos termos do § 4º do artigo 245 do diploma processual penal.
Nada impede que, na ausência de vizinho, pessoas, mesmo sem vínculo residencial,
presenciem o ato, devendo ser identificadas.
O Código de Processo Penal Militar esclarece que, no caso de ausência do morador,
a autoridade:
a) tentará localizá-lo para lhe dar ciência da diligência e aguardará sua chegada, se
puder ser imediata;
b) no caso de não encontrado ou não comparecer com a necessária presteza,
convidará pessoa capaz, que identificará, para que conste do respectivo auto, a
fim de testemunhar a diligência.
Atualmente, sem mandado, a busca domiciliar só poderá ser realizada pela autoridade judicial.
O instrumento de busca é o mandado, orienta o professor Ary Azevedo Franco,
porque autentica e legitima a ação de seus executores, é o título que lhes permite agir,
segundo Eduardo Espínola Filho8.
O conteúdo do mandado de busca encontra-se previsto pelo artigo 243 do estatuto
processual penal.
7
COBRA, Coriolano N. Manual de Investigação Policial, São Paulo, 5ª edição, Editora Sugestões
Literárias S/A, 1976, p. 117.
8
ESPÍNOLA FILHO, Eduardo. Código de Processo Penal Brasileiro, v. 1º, 6ª ed., Editora Rio, 1980,
p. 280.
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8.2. Dinâmica da busca domiciliar
A dinâmica da busca domiciliar encontra previsão no artigo 245 do Código de
Processo Penal. Diz esse preceito que ela será executada de dia, salvo se o morador
consentir que se realize à noite, e, antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão
e lerão o mandado ao morador ou a quem o represente, intimando-o, em seguida, a abrir
a porta, bem como a mostrar a pessoa ou coisa procurada.
Em razão da amplitude da palavra noite, os doutrinadores divergem quanto ao seu
conceito, predominando o entendimento de que é o período de obscuridade solar, de
crepúsculo a crepúsculo.
O horário das 18 (dezoito) às 6 (seis) horas, por força do horário de verão, não vem
prevalecendo. Por analogia, deve-se aplicar o artigo 172 do Código de Processo Civil, que
permite a realização de atos processuais dentro do período das 6 (seis) às 20 (vinte) horas.
Existindo oposição do morador, ou da pessoa a ser presa, os executores não poderão
invadir a casa. Deverão esperar até o amanhecer para realizar a diligência, guardando-se
todas as saídas.
O artigo 5º, inciso XI, da Magna Carta permite a busca domiciliar, sem mandado
judicial, no caso de flagrante delito, desastre, ou para prestar socorro.
A doutrina entende que a busca domiciliar decorrente de prisão em flagrante é viável,
somente no caso de flagrante próprio, real, hipóteses contempladas pelos incisos I e II do
artigo 302 do Código de Processo Penal. Deste diploma, não têm sido aceitas as buscas
domiciliares elencadas dos incisos III e IV, i.e., quase flagrante ou flagrante ficto.
Quanto ao cumprimento de mandado de prisão, a lei adjetiva penal traça normas
específicas para a sua execução, conforme consta dos artigos 282 a 300. Se for feita
durante o dia, o capturando será intimado a se entregar ou o morador a apresentá-lo à
autoridade policial.
Persistindo a resistência, a porta será arrombada e forçada a entrada, podendo o
morador, que recusou a entrega, ser responsabilizado penalmente.
Os policiais poderão, também, aguardar o momento favorável para ingresso ao
local, vencendo, às vezes, a situação pelo cansaço. Se for o caso, poderão cortar a energia
elétrica, telefone, bem como água, procurando assim, fragilizar a pessoa, objetivando sua
entrega ou a da coisa.
Descoberta a pessoa ou a coisa que se procura, será, imediatamente, apreendida
e posta sob custódia da autoridade policial ou de seus agentes, mediante auto circunstanciado, assinado pelos executores, juntamente com 2 (duas) testemunhas que
tenham presenciado a diligência, sendo, preferencialmente, pessoas estranhas aos quadros policiais.
Se nada for apreendido, será lavrado auto de busca, consignando-se tal circunstância.
Os motivos que ensejaram a diligência de busca serão comunicados a quem os tiver
sofrido, se o requerer, nos termos do artigo 247 do diploma processual penal.
Frise-se que o Delegado de Polícia ou seus agentes poderão penetrar em circunscrição alheia, ainda que de outro Estado, quando, para o fim de apreensão, forem no
seguimento de pessoa ou coisa, devendo apresentar-se à competente autoridade local,
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antes da diligência ou após, conforme a urgência desta, nos termos do artigo 250 do Código
de Processo Penal.

8.3. Táticas de invasão
A tática é a prévia fixação de diretrizes, postas em prática por ocasião da invasão de
um imóvel, a saber:
a) análise do local, que engloba, dentre outras medidas:
1) conhecimento prévio dos hábitos dos ocupantes do imóvel e de eventuais visitantes;
2) data e horário mais adequados para a operação;
3) reconhecimento do perímetro;
4) checagem das áreas de entrada e de saída;
5) verificação dos pontos interno e externo de observação.
Observe-se que o objetivo a ser alcançado não deve chegar ao conhecimento dos
habitantes do imóvel, pois o sigilo é imprescindível para o êxito da diligência.
Assim, todas as informações e cautelas deverão ser tomadas, mediante detalhado
planejamento, quanto às circunstâncias de onde, quando, como e com quem, evitando-se
dissabores.
b) equipe de atuação
O número de componentes da diligência variará segundo a situação tática e a disponibilidade do pessoal. A equipe deverá:
1) respeitar o comando;
2) ter controle da situação, coordenação e comunicação entre seus integrantes;
3) ser dotada de autodomínio, coragem, agilidade mental e extrema sensibilidade
quanto ao tirocínio investigativo.
Assim, é possível que se saiba, antecipadamente, dos recursos, tanto humanos como
materiais, que serão necessários para colocar-se a operação em prática.
c) treinamento especializado
Os policiais civis envolvidos na busca devem estar tecnicamente preparados para o
êxito da diligência. Por isso, constantemente, deverão realizar treinamento e participar de
cursos especializados.
O professor Walmick Melo orienta que “a habilidade para reconhecer e coletar
indícios é um pré-requisito para buscas bem sucedidas. Quando o detetive inspeciona
o local do crime, ele forma conceitos sobre a natureza dos indícios, o que pode ser o
objetivo de outras buscas.”
Esclarece, também, que “a natureza do crime oferece a primeira indicação, desde
que as evidências físicas sejam de objetos corpóreos a vestígios microscópicos. As indi178
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cações podem também ser oferecidas pela vítima, por testemunhas, modus operandi
do criminoso, ou por qualquer outra circunstância que possa ser observada durante
a inspeção. O tipo de evidência que o detetive procura, determina onde encontrá-la.
Em assaltos, homicídios, lesões corporais, os tipos de ferimentos encontrados na vítima
sugerem o tipo de arma a ser procurada. Em roubos, os meios utilizados para ter acesso
aos objetos e o lugar de entrada indicam a possível localização de marcas de ferramentas. A parte superior das mesas, as vidraças e outras superfícies lisas guiam a busca
por impressões digitais. Marcas de pegadas, poeira, lama, são apropriadas para se
colherem impressões de pés e pneus” 9.
Conhecido e localizado o alvo da investigação, deverá ser separado e catalogado,
para posterior apreensão, dando-se ciência do fato ao morador e às testemunhas.
d) supervisão
Exige-se comando enérgico e atuação firme, sendo que, no momento da diligência,
o supervisor da operação identificará os policiais civis presentes, realizando uma preleção para a implementação do que foi, previamente, planejado, de forma organizada,
inclusive com mapa, dividindo-se os agentes da autoridade em grupos.
Anote-se que a busca não pode ocorrer com duplicidade de supervisão, para que
não existam ordens antagônicas, desencadeando-se, assim, uma atuação desencontrada.
e) execução
Quando da invasão, normalmente, o policial ponteiro verificará o local, enquanto
os demais integrantes da equipe, que já se posicionaram, fornecem a cobertura necessária. É imprescindível que a tática utilizada na diligência seja do conhecimento de todos os
participantes do evento, de modo a eliminar riscos que porventura possam ocorrer em
decorrência de deficiente planejamento.
Existem duas modalidades de invasão:
1) silenciosa, que realiza-se quando a localização do alvo é desconhecida, sendo
que sua progressão deverá ser realizada através de abrigos e coberturas, enquanto
a varredura sistemática do local é feita;
2) dinâmica, que realiza-se quando conhecida a localização do alvo, mediante prévio
rastreamento. É de característica explosiva, sendo que a velocidade e a surpresa
são fatores essenciais para o sucesso da diligência, coibindo-se, assim, eventual
reação.
Registre-se que, independentemente da modalidade escolhida de invasão, a entrada
no local, pela equipe, deve ser única, evitando-se fogo cruzado entre os policiais civis.
Informa Walmick Melo que, tradicionalmente, a busca sistemática é conduzida por um
dos seguintes métodos:
9

MELO, Walmick. Curso Básico de Investigação Criminal, Editora Saraiva, São Paulo, 1985, p. 22.
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1) movimento de ponto a ponto – seguindo os rastros dos objetos e de evidência óbvia;
INÍCIO

FIM
COMEÇO

COMEÇO

2) movimento de círculos em caracol – iniciando-se pelo ponto crítico do local ou
do centro da área.

CADÁVER

CASA

3) busca por setor – na qual o local é subdividido em partes, cada parte é vasculhada como unidade individual 10.

3

3

3

2

4

3

2

3

1

1
2
3

4

2

2
2

3

Assim, por ocasião da execução da busca, cada policial civil da equipe deverá cobrir
um ponto, setor ou espaço, não deixando o local desprotegido. Durante a atuação, o policial
civil deverá se proteger através de cobertura ou abrigo, que resguarde o campo de visão,
afastando o perigo imediato contra sua integridade física.
10
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A cautela deve existir, ainda, para se evitar o denominado corredor da morte, i.e.,
o policial não deve se expor diante de abertura de janela ou porta, tornando-se alvo fácil
ou refém, independentemente do método escolhido para a realização da busca.
A revista deverá ser minuciosa, examinando-se toda a área, i.e., cada aposento, bem
como móveis, coberturas, instalações etc.
Cautelas devem ser adotadas no tocante à guarda da coisa apreendida, evitando-se
comprometimento administrativo penal decorrente de seu parcial ou total desaparecimento, ensejando sérios prejuízos ao conjunto probatório.
Deve-se, ainda, evitar desordem e destruição de coisas durante a busca domiciliar.
Aliás, o artigo 172, § 2º, do Código de Processo Penal Militar estabelece que o que for
removido e retirado, deverá ser recolocado nos devidos lugares.
Tudo o que for apreendido no local, como objeto de investigação, deverá, criteriosamente, constar do auto de busca e apreensão.

8.4. Vigilância do local e do transporte
A vigilância deverá ser sistematicamente preparada, observando-se os seguintes
aspectos:
1º) distribuição e posicionamento de policiais
Os policiais, previamente requisitados para esse tipo de missão, preferencialmente
em número de 2 (dois) para cada suspeito, receberão ordens do supervisor. Este estabelecerá como, quando e quem faz o que, i.e., quem se posicionará para vigiar a área mediata.
Cada integrante ocupará o local adequado, para neutralizar qualquer tiroteio em direção ao
grupo de invasão, cobrindo, também, os pontos críticos, v.g., as vias de acesso e de fuga.
Ressalte-se que os bloqueios das vias de fuga devem existir até o fim da diligência,
evitando-se, assim, surpresas.
O local deverá, ainda, ser totalmente isolado pelos policiais civis, impedindo-se,
assim, movimentação de pessoas, veículos, animais, uma vez que, diante de eventual
reação, a atuação policial é inevitável. Todavia, esta deverá ocorrer sem excesso, pois a
moderação é um dos requisitos necessários à repulsa. Assim, no ápice da ação, com a
adrenalina no auge, o policial civil bem preparado agirá na exata proporção entre o ataque e o revide.
Deverá preservar vidas, atuando com a força necessária e proporcional, contra real
e iminente agressão injusta.
A arma de fogo só deve ser usada quando outros meios disponíveis não surtirem
efeito para manter o controle da situação, sendo que, no momento de atirar, o policial
civil deverá observar se estão presentes os 3 (três) fatores que formam o chamado triângulo do tiro, a saber:
a) perigo
– a situação que ameaça a vida de inocentes ou a sua própria;
b) capacidade – a disponibilidade de meios, v.g., arma de fogo carregada nas mãos
do agressor;
c) intenção – a vontade do agressor de fazer mal a alguém.
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Quanto aos equipamentos necessários à ação, pode-se citar, coletes balísticos,
escudos, capacetes, algemas, bombas de efeito moral, gás lacrimogênio, máscaras etc.
Os instrumentos para arrombamento também são importantes, v.g., pé de cabra,
machado, alicate de pressão, bem como elementos de iluminação como, lanternas, lâmpadas ligadas à bateria de veículos, holofotes etc.
2º) distribuição e posicionamento de viaturas durante o transporte da pessoa
localizada
Quanto ao número de viaturas deslocadas para a execução do ato, sua quantidade
será aferida através das condições da diligência, bem como do local, dentro da doutrina
de risco que seja capaz de evitar ou inibir a ação criminosa, podendo ser montada através
de níveis regular, médio ou máximo.
Nível regular
Neste nível, participarão 3 (três) viaturas.
1) A primeira das viaturas deve levar 4 (quatro) policiais, o motorista armado com
pistola e os demais com submetralhadoras.
2) A viatura dois é a de transporte do protegido ou escoltado, nela devendo ir 2 (dois)
policiais armados com pistolas.
3) A última das viaturas também deve levar 4 (quatro) policiais, o motorista armado
com pistola e os demais com submetralhadoras.
Nível médio
Neste nível, participarão 5 (cinco) viaturas e 8 (oito) motocicletas.
1) A viatura precursora que segue à frente da escolta pelo itinerário a ser percorrido,
verifica alguma anormalidade. Ela será tripulada de 4 (quatro) policiais, o motorista armado com pistola e os demais com submetralhadoras. Seguem atrás
e na frente da segunda viatura 2 (duas) motocicletas, uma de cada lado, tendo
a função de abrir caminho no trânsito. Cada policial estará armado com pistola.
2) A viatura dianteira, tripulada por 4 (quatro) policiais, o motorista armado com
pistola e os demais com fuzis e submetralhadoras, segue atrás com mais 2 (duas)
motocicletas, na frente da terceira viatura, com policiais armados com pistola.
3) A viatura de transporte do protegido, ou escoltado, segue com 2 (dois) policiais
armados com pistolas, seguindo-se mais 2 (duas) motocicletas, como nos itens
anteriores.
4) A viatura traseira, também ocupada por 4 (quatro) policiais, o motorista armado
com pistola e os demais com fuzis e submetralhadoras, segue atrás com mais
outras 2 (duas) motocicletas, bem atrás do veículo escoltado e na frente da última
viatura.
5) A viatura reserva, também ocupada por 4 (quatro) policiais, o motorista com
pistola e os demais com fuzis e submetralhadoras, encerra o comboio.
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Nível máximo
No grau máximo de segurança participarão 9 (nove) viaturas e 16 (dezesseis) motocicletas.
1) A primeira das viaturas é a precursora. Um minuto à frente da escolta pelo itinerário a ser percorrido, tem por escopo verificar alguma anormalidade no mesmo.
Será composta de 4 (quatro) policiais, um motorista armado de pistola e os demais
com submetralhadoras. Seguem-na 4 (quatro) motocicletas enfileiradas na vertical,
tendo como função abrir caminho no trânsito. Cada policial motociclista deve
portar uma pistola.
2) Seguem as motocicletas a primeira viatura dianteira, com a função de contraataque, sendo tripulada por de 4 (quatro) policiais, o motorista, armado com pistola, e os demais com fuzis e submetralhadoras. Logo atrás, e a frente da terceira
viatura, de cada lado, 1 (um) policial em motocicleta, armado com pistola.
3) Segunda viatura dianteira, blindada, servirá de escudo e será composta também
por 4 (quatro) policiais, o motorista com pistola e dos demais com submetralhadoras.
4) Seguem-se três viaturas, todas blindadas, com 3 (três) policiais de cada lado em
motocicletas, armados como os demais, sendo que, em duas das viaturas, seguem
pessoas parecidas com o escoltado e, numa delas, o protegido, cada qual com dois
policiais, cada qual portando pistola. Seguem, então, mais 2 (dois) policiais em
motocicletas, armados de pistola, à frente da primeira viatura traseira.
5) A primeira viatura traseira, também blindada, tem a função de escudo, com 4
(quatro) policiais, o motorista armado de pistola, os outros 3 (três) com submetralhadoras. Logo atrás, outros 2 (dois) policiais em motocicletas, armados
de pistola e frente da segunda viatura traseira.
6) A segunda viatura traseira, tem como finalidade o contra-ataque, devendo ser
composta, também, de 4 (quatro) policiais, o motorista deverá portar pistola e os
demais armados com fuzis, submetralhadoras e granadas. Pouco mais atrás, outros
2 (dois) policiais em motocicletas, de cada lado e à frente da viatura reserva.
7) A viatura reserva tem por escopo substituir a viatura que apresente problemas de
qualquer ordem na operação, bem como oferecerá apoio a viaturas de contraataque. Também deverá ser composta por 4 (quatro) policiais, o motorista, armado
com pistola, e os demais com fuzis, submetralhadoras e granadas. Seguem mais
2 (dois) policiais em motocicletas, armados de pistola.
8) Por fim, ainda deverá seguir uma ambulância UTI móvel, composta por médico
e paramédicos. Finaliza com 4 (quatro) policiais em motocicletas armados com
pistola.
9) Deverão participar da operação, ainda, 2 (dois) helicópteros, sendo que num deles
deverá haver um policial com fuzis e outro com aeromédico.
Em caso de ataque, a escolta se dividirá em 2 (duas), sendo que uma delas fugirá
com o protegido para local seguro, previamente estudado, e a outra contra-atacará. A distância de cada viatura será de aproximadamente 2 (dois) metros e a velocidade sempre
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acima de 70 km/h para dificultar a visada de atirador. Em áreas de risco, as viaturas traseiras deverão emparelhar com a que transporta o protegido, servido, assim, de escudo.
Deve-se selecionar boas viaturas para a diligência, preferencialmente caracterizadas e com rádio, conhecer, previamente, a trajetória a ser percorrida e rotas alternativas,
optando-se, se for o caso, pelas mais curtas e com menor risco de emboscada, becos,
matagais, locais ermos, túneis etc., escolhendo-se, sempre, áreas de maior segurança,
v.g., onde existam delegacias de Polícia, bombeiros, bem como hospitais. Caso seja necessário, deve-se escolher rota com local para pouso de helicópteros.

8.5. Comunicação
É preciso carregar mais de um meio de comunicação para a realização de contatos
entre os policiais civis da equipe, bem como destes com a central, podendo ser utilizados
rádios transmissores portáteis (HTs), aparelhos de telefonia celular, certificando-se de
sua operacionalidade. Deverá existir, também, clareza e precisão na transmissão, realizada
mediante abreviações, como as utilizadas no Código “Q” e outros usualmente adaptados
nas investigações policiais.
Dependendo do momento, os policiais civis poderão estabelecer contatos através de
qualquer meio simbólico, objetivando-se, com o silêncio, alcançar o alvo.
Ressalte-se que os integrantes da diligência deverão, também, verificar a comunicação
do local imediato, que poderá frustrar o êxito da diligência.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O escopo da busca domiciliar é a elucidação da infração penal, através do devido
procedimento legal, cuja competência é da Polícia Civil, nos termos do art. 144, § 4º, da
Constituição Federal.
Atualmente, somente o Delegado de Polícia tem atribuição legal e exclusiva para a
busca domiciliar, ressalvadas a atribuição relativa aos crimes militares. Todavia, a autoridade policial, no curso da diligência, não possui mais prerrogativa funcional para realizar
o ato de ofício. Faz-se necessário que se busque junto ao juízo competente permissão
para a realização da diligência. Esta é mais uma medida de ordem prática do que técnica
e, freqüentemente, não suporta demora, sob pena de se prejudicar, irremediavelmente, a
investigação, implicando, por conseqüência, na prevalência do interesse individual em
detrimento do coletivo. O tempo entre a ação e a reação é exíguo e, lamentavelmente, os
agentes policiais, no curso das investigações, às vezes ficam fragilizados frente a um
simples portão fechado, comportando-se, diante de tal situação, como meros expectadores
dos fatos. O legislador constituinte, ao transferir tal prerrogativa, exclusivamente ao juiz,
ao invés de resguardar direitos que, porventura viessem a ser violados, fortaleceu a impunidade, diante da demora na obtenção deste valioso instrumento, em casos de relevância
e urgência, beneficiando aqueles que, ao invés de contribuírem para a ordem social, promovem sua desagregação. Evidencia-se, assim, que as medidas de repressão, em razão
dos entraves, jurídicos, não têm tido a eficácia tão decantada por ilustres doutrinadores.
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Capítulo X
BUSCA PESSOAL
Sumário: 1. Considerações preliminares; 2. Implicação legal; 3. Fundada suspeita; 4. Busca
pessoal feita em mulher; 5. Meios admissíveis à realização da busca pessoal; 6. Aproximação,
imobilização, revista, uso de algemas e condução; 6.1. Aproximação; 6.1.1. Metodologia;
6.1.2. Combates urbanos; 6.1.3. Táticas de progressão; 6.1.4. Cobertura; 6.1.5. Posições de
tiro; 6.2. Imobilização; 6.3. Revista; 6.4. Uso de algemas; 6.5. Condução; 7. Embarque e
desembarque de escoltado; 7.1. Embarque; 7.2. Desembarque; 8. Deslocamento a pé; 9. Intervenção em estabelecimentos comerciais ou outros locais públicos; 10. Considerações finais.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
O art. 5º, LIV, da Constituição Federal reconhece o princípio do devido processo
legal, porém, com intuito de evitar o perecimento das provas da infração penal o estatuto
processual penal autoriza a busca pessoal.
Diz Faustin Hélie, que “a polícia judiciária é o olho da justiça: é preciso que seu
olhar se estenda por toda parte, que seus meios de atividade, com uma vasta rede,
cubram o território a fim de que, como a sentinela, possa dar o alarme e advertir o juiz:
é preciso que seus agentes sempre prontos aos primeiros ruídos, recolham os primeiros
indícios dos fatos puníveis, possam transportar-se, visitar os lugares, descobrir os vestígios, designar as testemunhas e transmitir à autoridade competente todos os esclarecimentos que possam servir de elementos para a instrução ou formação da culpa; ela
edifica um processo preparatório do processo judiciário; e, por isso muitas vezes, é preciso que, esperando a intervenção do juiz, ela possa tomar as medidas provisórias que
exigirem as circunstâncias. Ao mesmo tempo, deve ela apresentar em seus atos algumas
das garantias judiciárias; que a legitimidade, a competência, as habilidades e as atribuições de seus agentes sejam definidas, que seus atos autorizados e praticados com as
formalidades prescritas pela lei; que, enfim, os efeitos desses atos e sua influência sobre
as decisões da justiça sejam medidos segundo a natureza dos fatos e a autoridade de que
são investigados os agentes”1.
A busca pessoal é medida processual penal cautelar, que se impõe, uma vez que o
interesse público deve, sempre, sobrepor-se ao do particular.
1

HÉLIE, Faustin, citado por João Mendes Júnior, Processo Criminal Brasileiro, Rio, 1920, 1º/275.
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2. IMPLICAÇÃO LEGAL
A Constituição Federal define, em seu artigo 1º, as premissas estruturais do Estado
brasileiro, i.e., a Democracia, a Federação, o Estado Social e o Estado de Direito, constituindo um de seus fundamentos a dignidade da pessoa humana, que é o conjunto de seus
dotes morais, intelectuais e físicos.
Cotejando os cânones constitucionais com aqueles previstos no Código de Processo
Penal, verifica-se que o Estado, na promoção do bem estar geral, estabelece, quanto à
ordem pública, normas de garantia e limitação da liberdade individual.
Segundo preceitua o artigo 144, caput, da Constituição Federal, a Segurança Pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes
órgãos:
IV – polícias civis...
§ 4º – Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.
A palavra delegado, feminino delegada, etimologicamente, vem do latim delegatus.
O Delegado de Polícia encarna o Estado-Administração, para representá-lo,
enquanto autoridade policial, nos interesses relativos à segurança pública, por força da
Magna Carta.
O Código de Processo Penal, em seu artigo 6º, inciso II, preceitua que a autoridade
policial deverá apreender os objetos que tiverem relação com o fato.
A busca pessoal independe de mandado judicial. No entanto, a diligência deverá
ser executada dentro de parâmetros legais.
Destarte, os policiais civis não poderão atentar contra os direitos e garantias fundamentais da pessoa humana, respeitando a legislação, sobretudo, os princípios elencados
pelo artigo 5º da Constituição Federal, i.e., liberdade e igualdade. Também, preservando
a inviolabilidade da intimidade, da honra, da imagem etc.
A Lei Maior proíbe, ainda, a tortura, o tratamento desumano e assegura o direito à
indenização pelo dano material moral decorrente de sua violação, responsabilizando o
policial que praticar abuso de poder, criminalmente, bem como na esfera administrativa.
A busca pessoal ocorrerá no caso de prisão ou quando a medida for determinada no
curso de busca domiciliar, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal.
Assim, a pessoa com capacidade intelectiva ou volitiva é capaz de autodeterminarse e de participar do bem comum. Todavia, ser livre, necessariamente, implica em usufruir dessa liberdade com responsabilidade, uma vez que, diante de fundada suspeita de
que esteja na posse de objetos ou papéis, a Polícia poderá revistar seu corpo, vestes,
bolsas, malas, pastas, embrulhos, barcos, veículos etc. Enfim, toda a esfera de custódia da
pessoa, objetivando apreender o corpo de delito. Este é o conjunto de vestígios materiais
deixados pela infração penal, cuja materialidade perceptível deverá ser comprovada por
meio de perícia.
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3. FUNDADA SUSPEITA
Ressalte-se que, enquanto a realização da busca domiciliar exige fundadas razões,
a busca pessoal afirma-se na fundada suspeita. Nesta, o motivo é o alicerce que justifica sua existência, uma vez que não pode ser realizada indiscriminadamente, a fim de
evitar que a pessoa sofra qualquer espécie de constrangimento, em razão de situações
vexatórias.

4. BUSCA PESSOAL FEITA EM MULHER
Procurando resguardar o pudor da pessoa do sexo feminino, a busca pessoal realizada em mulher será feita, preferencialmente, por outra mulher. No entanto, se importar retardamento ou prejuízo da diligência, não há dúvida de que poderá ser realizada
por policial civil do sexo masculino, segundo preconiza o artigo 249 do texto processual
penal pátrio.

5. MEIOS ADMISSÍVEIS À REALIZAÇÃO DA BUSCA PESSOAL
Para a localização de pessoas ou coisas a serem apreendidas, é permitido o uso de
quaisquer meios, v.g., mecânicos, radioscópicos, animais etc., uma vez que cuida-se de
providência acautelatória, feita, liminarmente, para evitar o perecimento do direito.

6. APROXIMAÇÃO, IMOBILIZAÇÃO, REVISTA, USO DE ALGEMAS E
CONDUÇÃO
Toda ação policial exige cautela e responsabilidade, razão pela qual precisa ser
programada, para ser executada com êxito, evitando-se, assim, sérios prejuízos provocados por policiais civis despreparados.
Assim, devem ser previamente planejadas, a aproximação, a imobilização, o uso de
algemas e a condução do indivíduo.

6.1. Aproximação
Aproximação significa ato de aproximar-se, acercar-se, avizinhar-se.
Antes de aproximar-se, o policial civil haverá de observar para interpretar, tecnicamente, o trabalho a ser realizado, estabelecendo uma metodologia de atuação.
6.1.1. Metodologia
O método é o caminho previamente traçado para se chegar ao fim colimado, i.e., a
tática de abordagem.
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As táticas podem ser definidas, em Polícia, como a arte de abordar habilmente,
aprimorada pelo desencadeamento de uma situação surgida até sua conclusão satisfatória.
As táticas de combate de Polícia devem ser empregadas dentro do poder de polícia
e das normas legais. A opinião pública, a política, a responsabilidade moral e a legalidade, o interesse da coletividade e a lei podem, de um modo geral, influenciar no tipo de
tática a ser adotada numa determinada situação policial.
O tipo de ação a ser adotada por um policial civil em determinada situação irá variar
conforme o caso. Todavia, existem certos princípios básicos comuns a serem aplicados
na quase totalidade dos casos.
Quando um policial civil toma parte em qualquer ação, sua arma deve sempre estar
em posição de ser usada rapidamente.
Em situação de perigo iminente, ou abordagem especial, a arma já deve estar à mão,
corretamente empunhada.
6.1.2. Combates urbanos
É bom lembrar, no entanto, que vidas inocentes estão em perigo quando da ocorrência de combates urbanos. Pesquisas realizadas mostram que 85% dos tiroteios
envolvendo policiais ocorrem em distâncias não superiores a 6 (seis) metros. Quando a
distância entre o policial e o criminoso for maior, basicamente, aumentam também as
possibilidades do agente da lei sobreviver.
A Polícia, operando dentro da lei, somente usa força contra força, vigor contra
violência e unicamente os meios moderados para conduzir os infratores à prisão.
Um criminoso cometendo um ilícito penal está fora de qualquer padrão social, legal
ou moral e procura, quase sempre, evitar sua captura. Ao contrário da Polícia, ele não se
preocupa com a extensão e proporção de suas ações.
A Polícia Civil, guiada pelo direito dos cidadãos, e somente pelo uso da força
necessária, não pode operar de forma idêntica em cada contato policial.
6.1.3. Táticas de progressão
O uso da tática, portanto, deve ser adequada ao momento da ação, observando o
policial os princípios da legalidade, cautela e, acima de tudo, não colocando em risco
a vida de pessoas inocentes que se encontrem no sítio do combate.
Quando da realização da aproximação, a Policia Civil deve ser cautelosa e visualizar
todo o ambiente, e não só o suspeito, evitando, assim, situações perigosas. Para seu sucesso, haverá necessidade de ser empregado na diligência número superior de policiais,
em comparação ao número das pessoas a serem vistoriadas.
Deve, também, o policial civil por em prática técnicas de progressão, aproveitandose de coberturas, considerando onde, quando e por quê está progredindo.
O êxito da aproximação depende da observação, do planejamento prévio, do fator
surpresa, aliado à rapidez empreendida na execução da ação, pois tais cautelas eliminam
eventual reação ou fuga do suspeito.
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Mesmo que a utilização de coberturas seja um dos pontos mais importantes das táticas de sobrevivência, dois terços das pessoas envolvidas em tiroteios delas não fazem uso.
Na maioria dos confrontos, policiais civis trocam tiros com delinqüentes a descoberto, enquanto que, ao seu lado, bem próximo, encontram-se objetos simples que ofereceriam uma excelente proteção contra os disparos do oponente.
Geralmente, em qualquer tipo de cenário, é possível encontrar algo que sirva de
cobertura. Ao ar livre, por exemplo, é possível proteger-se por trás de um automóvel, poste
de luz, latão de lixo, prédios etc.
Em ambientes fechados, a segurança pode ser alcançada atrás de móveis, cantos de
portas, balcões de bares, enfim, qualquer lugar que ofereça resistência aos impactos de
projéteis disparados por arma de fogo.
6.1.4. Cobertura
Muitos se confundem, achando que os termos cobertura e encoberta são sinônimos. Na realidade, são, significativamente, coisas diferentes, e sua compreensão é o
primeiro passo a ser dado em direção à sobrevivência em conflitos armados.
A encoberta serve apenas como proteção, prejudicando a visão do oponente e pode
ser alcançada ficando-se em meio a arbustos, galhos, fumaça, escuridão ou qualquer
outra coisa que oculte a presença e o movimento. A encoberta pode evitar que o policial
civil seja um alvo direto dos disparos opositores, mas, por si só, não tem capacidade de
protegê-lo dos tiros disparados em sua direção. Pode, no máximo, desviar a trajetória do
projétil ou diminuir sua velocidade, mas nunca pará-lo.
Um latão de lixo, v.g., pode, ao mesmo tempo, possuir características de cobertura
e de encoberta, dependendo do tipo de munição usada contra ele e também da resistência
dos despojos contidos no latão. No mínimo, este objeto servirá para ocultar sua presença.
O que chega a ser trágico, é que algumas pessoas acabaram assassinadas atrás de
objetos que julgaram capazes de protegê-las. Escudaram-se atrás de cercas de madeira,
portas chapeadas e paredes finas, sem notar que tais materiais oferecem excelente encobrimento físico, mas estão longe de ser impenetráveis.
A escuridão pode esconder muito bem, mas não constitui, de forma alguma, um
escudo protetor. Além disso, as sombras noturnas podem tornar-se ciladas, quando, por
exemplo, aparece, inesperadamente, o facho de luz de uma lanterna ou mesmo de um
veículo que dobrou a esquina.
Convém lembrar, também, que delinqüentes com experiência em assaltos a mão
armada, quando presenciam o perigo, mesmo não sabendo o local exato em que se encontram, podem atirar, indiscriminadamente, na escuridão, a fim de limpar a área.
O arbusto é considerado um tipo de encoberta e não de cobertura. Ele protege o
policial da visão do oponente, mas não dos disparos por ele efetuados.
Qualquer cobertura é melhor do que nenhuma. Mesmo assim, determinadas barricadas são mais adequadas à proteção do que outras e, onde existe uma opção, o segredo
está em compreender a diferença.
Nos tiroteios, é comum notar que os envolvidos recorrem às coberturas de grandes
portes, sem considerarem sua capacidade protetora. Por serem maiores, não quer dizer
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que sejam melhores. Uma mesa pequena de centro, com tampo de mármore, pode proteger mais do que um guarda-roupa de dois metros por três de largura.
Para avaliação de uma cobertura tomam-se por base três requisitos: forma, espessura e densidade. Tijolos, objetos de cerâmica e metais pesados, dependendo sempre
da munição usada pelo oponente, oferecem grande proteção, mas blocos de concreto do
tipo bloquete, nem tanto. Muitos projéteis têm poder suficiente para penetrar num bloco
desse tipo. Já a madeira, da maioria das portas de hoje, especialmente do tipo chapeada,
não resiste a um disparo de um revólver cal. 22 long rifle.
Apontando os objetos mais resistentes aos impactos dos projéteis, os blocos de
motores, os postes metálicos e as árvores grossas são os que oferecem melhor proteção.
O fato de estar protegido por uma cobertura não impede o policial civil de mudar
para outra, se isto não implicar em desvantagem tática ou risco de vida. Ele deve planejar
e escolher bem a próxima posição, antes de se mover.
A mudança de posição deve ser feita de tal forma que, durante o deslocamento, o
corpo não fique descoberto. Num quarto, por exemplo, talvez o policial civil possa alcançar uma cobertura mais segura, movendo-se e empurrando algum móvel que o proteja.
Fora de casa, ao ar livre, esta troca pode ser realizada, aproveitando-se as vantagens dos
sulcos no terreno, bueiros etc.
Ao fazer a troca de cobertura em locais abertos, sem proteção alguma, a primeira
opção é fazê-la abaixado e o mais rapidamente possível. Ao correr, é bom saber que é mais
seguro fazê-lo transversalmente ao fogo inimigo, pois é muito mais difícil acertar um alvo
que se move em sentido oblíquo. Se não houver escolha e o policial civil precisar correr
em paralelo, deve procurar agir em ziguezague ou fazê-lo em ritmo quebrado. Não mudar
de posição, simplesmente porque acha que deve. Na avaliação da cobertura, observar se
a próxima posição não irá deixá-lo mais vulnerável do que a atual, onde está. Num tiroteio, a mobilidade é importante. Portanto, o policial civil deve verificar se o local escolhido possui pontos de fuga, pois, caso contrário, poderá ficar ali encaixotado para sempre.
O principal de uma cobertura é a capacidade de proteger quem a utiliza. A postura
a ser assumida deve possuir grau máximo de encobrimento e proteção. O corpo do policial civil deve moldar-se aos contornos da cobertura.
Se ela for um vaso, o policial civil deve ajoelhar-se. Se for um poste, ou um tronco
de uma árvore, a posição indicada é de pé. Normalmente, é mais confortável ficar de pé,
virado de lado para a cobertura, enquanto que nas barricadas baixas, o lógico e o recomendado, é postar-se agachado ou ajoelhado. Tais posições, além de reduzirem a exposição de sua silhueta, proporcionam grande mobilidade, permitindo ao policial civil levantar-se e correr com rapidez.
Deve-se evitar as posturas sentadas ou deitadas em combates de rua, pois dificultam as fugas e manobras rápidas. Todavia, se apenas o meio-fio apresentar-se como única
cobertura disponível e o policial civil puder salvar-se, procurando deitar-se, não deverá
hesitar em fazê-lo.
Ao posicionar-se atrás de uma cobertura, o policial civil deve lembrar-se do efeito
avestruz já que o visual do oponente pode ser bem diferente do seu, principalmente quando ele estiver posicionado num plano mais alto, tal como uma escada, um telhado. Estando
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agachado atrás de uma barricada, esta pode bloquear sua visão enquanto que o oponente,
no alto, pode enxergar determinadas partes do seu corpo que estão expostas.
É muito importante que não se perca de vista o oponente. Se não for possível vê-lo
diretamente, pelo menos deve-se visualizar o local onde se encontra. Se seus passos não
forem controlados, ele poderá se movimentar e assumir outra posição mais próxima e
estratégica, colocando em risco a vida do policial civil.
Quando a cobertura oferecer condições de disparos pela lateral e por cima, é mais
seguro fazê-lo lateralmente. A tomada de posição, na parte superior, somente traz vantagens quando se quer ver alguma coisa, pois aí o campo de visão é maior. Em contrapartida,
ela exporá toda a sua cabeça. Usando a lateral, a visão é um pouco mais limitada, mas em
compensação, a proteção é quase total.
6.1.5. Posições de tiro
Quando o policial civil estiver sob efeito de extremo stress, v.g., projéteis passando
próximos à sua cabeça, sua reação é reflexiva às habilidades de sobrevivência que são
simples, efetivas e de fácil aplicação. Para isso, o policial civil necessitará de uma empunhadura básica, a fim de manter a arma firme na mão, capaz de ser adotada em uma ampla
variedade de tipos de cobertura.
A posição weaver é a que mais se presta para o tiro embarricado e até em campo
aberto. Tal empunhadura deve ser treinada até que se torne reflexiva. Com ela, pode-se
atirar precisamente, por trás de qualquer coisa, não importando o formato do objeto. Ao
usar olho diretor ou atirar com os dois olhos abertos, o policial civil deve fazê-lo, preocupando-se em não expor, demasiadamente, a cabeça. O posicionamento dos pés, também,
é muito importante no tiro embarricado, pois o mal posicionamento deles poderá expor
regiões importantes do seu corpo.
A posição ideal, embora sem muito conforto, é aquela em que se coloca à frente o pé
correspondente ao lado da barricada em que se está atirando.
Muitos tiroteios ocorrem perto de um automóvel. O importante é conhecer a capacidade de proteção que o veículo dá ao policial civil e saber quais os locais onde um
projétil não adquire condições de penetração.
Se for emboscado dentro do veículo, e não tiver tempo de sair dele, o policial civil
deve deitar-se no banco e procurar conduzi-lo até evadir-se da zona de perigo.
Se por algum motivo a evasão com o veículo for impossível, o policial civil deve
deslizar suas costas pelo banco, abrir a porta, colocando seu pé esquerdo de encontro a
ela com o objetivo de mantê-la aberta, e atirar entre o V formado pelo canto direito da
porta e a coluna de sustentação do pára-brisa. Nesta posição, seu rosto e peito estarão
parcialmente protegidos.
Fora do veículo, existem poucos lugares que podem oferecer boa proteção. Atirar
ajoelhado por trás da porta do veículo é muito perigoso. Suas pernas estarão expostas e
podem ser atingidas através de fogo direto ou mesmo de ricochete. A cabeça e a parte do
tórax, também, estarão desprotegidos.
Um tiro direto sobre a porta poderá ser fatal, por falta de maior blindagem. Em
último caso, se não houver opção de escolha e tiver que usar a porta como cobertura, pelo
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menos o policial civil deve fazer um esforço para angulá-la em relação ao fogo contrário,
pois desta forma as probabilidades de penetração serão minimizadas.
O policial civil, agachando-se atrás de uma das rodas, estará protegido do fogo direto,
como também dos ricochetes. Atrás das rodas dianteiras, a proteção é aumentada, pois
ali, na quase maioria dos veículos, encontra-se o bloco do motor, parte menos permeável
de qualquer carro.
Evite ficar no espaço vazio entre as rodas dianteiras e traseiras, pois embora tenha
o veículo inteiro como proteção, suas pernas, no entanto, estarão expostas por baixo dele.
No caso do oponente trocar de lugar e precisar movimentar-se de um lado para o
outro do carro, o policial civil deverá fazê-lo, permanentemente, agachado. Manter o controle visual do delinqüente utilizando a janela do veículo e, tão logo seja possível, abrigarse novamente, atrás de uma das rodas. Enquanto estiver trocando tiros com seu oponente,
atrás do veículo, procure planejar e observar outras possíveis opções de cobertura que
estejam próximas a ele. Lembre-se que o veículo é uma cobertura limitada.
Muitos policiais civis imaginam que aquilo que não se enxerga não se pode atingir.
Em se tratando de combates com arma de fogo, isto não é verdadeiro. Hoje, os projéteis
da maioria das munições, têm condições de atravessar muitos tipos de objetos.
Assim, em determinadas ocasiões, disparar sobre a barricada que protege o criminoso é uma boa tática. Se ele está, v.g., atirando por uma janela, talvez seja muito difícil
atingi-lo pela sua abertura. Desta forma, principalmente, se a casa for de madeira ou de
tijolos finos, o policial civil poderá acertá-lo disparando na parede que ladeia aquela
abertura. Numa situação como essa, se não for possível identificar a localização exata do
oponente, atirar na parede e ao lado direito desta, porque 90% da população é destra e,
dentro da lei das probabilidades, ele estará ali.

6.2. Imobilização
A imobilização deve ser austera, de modo a não dar margem à reação por parte do
suspeito. Todavia, deverá ser executada sem excesso, sob pena de caracterizar crime de
abuso de autoridade.
Não se deve cruzar a linha de tiro do policial que realiza a cobertura.
Nunca se deve subestimar o suspeito. Aparentemente, ele não oferecerá resistência,
porém, o enfraquecimento da vigilância, certamente colocará a vida do policial civil em
perigo, bem como de outras pessoas.
No momento da imobilização do suspeito, o policial civil deve dar ordens claras e
curtas, empregando tom de voz elevado, firme e calmo, dizendo, preferencialmente, frases que expressem inatividade, v. g., é a polícia, fique onde está; é a polícia, não se mova;
é a polícia, pare.
Deve ser evitada a imobilização do suspeito em local onde há multidão.
O principal dever do policial civil é proteger vidas e bens. Ele não tem o dever de
matar ou ferir alguém.
Por isso, todas as medidas de segurança deverão ser observadas, utilizando-se, se for
o caso, de gás para imobilizar pessoas, quando a reação for inevitável.
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Quando se realiza uma abordagem, percorre-se uma escala de força, que deverá ser
tão intensa quanto for a resistência ativa do suspeito do crime cometido, que, em ordem
crescente de intimidação, é a seguinte:
a) o policial se identifica como tal;
b) o policial exibe sua arma ainda no coldre;
c) o policial saca sua arma e a mantém apontada para o chão;
d) o policial aponta sua arma diretamente para o suspeito;
e) o policial realiza um disparo de advertência;
f) o policial atira para ferir;
g) o policial atira para matar.
Eventuais gritos e ofensas do suspeito, com o intuito de chamar a atenção de pessoas,
não deverão perturbar a atenção do policial civil que, imediatamente, deverá retirá-lo do
local, evitando-se, assim, obstáculos imprevisíveis.

6.3. Revista
Por ocasião da revista, o suspeito deve ser colocado numa posição que não possa
reagir, ou, se tal fato ocorrer, em situação que o policial civil tenha total domínio do ato
rapidamente.
Deve-se evitar que o revistado fique de posse de qualquer objeto, v.g., blusa, sacola,
jornal.
A busca deverá ser minuciosa, obedecendo a seguinte seqüência:
1) tirar a cobertura, v.g., gorro, chapéu, do suspeito e examiná-la;
2) examinar seus cabelos;
3) apalpar sua garganta, peito e cintura em toda a sua volta;
4) apalpar ao longo das suas costas, desde os ombros até a cintura, axilas, braços,
interna e externamente, verificando, inclusive, se há picadas, bem como examinar
os dedos;
5) apalpar sua região pubiana, virilha e nádegas;
6) examinar as partes internas e externas de cada perna até o tornozelo;
7) observar o interior da sua boca, para verificar se há cheiro de tóxico;
8) examinar as vestes dos suspeitos, inclusive bolsos, calçados, meias, palmilhas etc.;
9) verificar todos os objetos e volumes em poder do suspeito, bem como cigarros,
fósforos etc.
Várias são as posições de revista, a saber:
a) posição contra a parede
Nela, o suspeito fica defronte a uma superfície vertical, devendo apoiar-se com as
mãos acima da parede, os pés abertos para o lado e a cabeça inclinada para baixo. A perna
do policial civil calça uma das pernas do suspeito, sendo que qualquer movimento deste,
o executor da busca pessoal poderá projetá-lo ao solo.
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Se o policial civil estiver sozinho, deverá revistar primeiro o lado esquerdo do suspeito, com a arma na mão direita e, após, o direito, passando, então o revólver, ou pistola,
para a mão esquerda.
b) posição com as mãos na cabeça
O suspeito deverá abrir bem as pernas, mantendo suas mãos sobre a cabeça, com
os dedos entrelaçados. O policial civil ficará posicionado atrás, e, com uma das mãos,
segurará os dedos entrelaçados do suspeito. Não é uma posição aconselhável.
c) posição ajoelhado
O suspeito fica ajoelhado, com as mãos para trás nas costas, as palmas para cima, e
a cabeça inclinada para baixo. Para conter eventual ação do suspeito, basta empurrá-lo ao
chão, sendo que, para sua segurança, o policial civil pode colocar um dos seus pés sobre
o suspeito.
d) decúbito ventral
O suspeito ficará deitado de barriga para baixo, com os braços abertos, as palmas
das mãos para cima e as pernas dobradas, também, no mesmo sentido. É aconselhável adotar esta posição somente para suspeitos de elevada periculosidade, em local desabitado.
Observe-se, ainda, que é comum o policial civil efetuar a revista e, tão logo encontre uma arma, dar-se por satisfeito, não concluindo a busca. Eventual existência de outra
arma com o suspeito implica em situação de perigo para o policial civil, que deve ser
cauteloso.
Na falta de parede, poderá ser utilizado, como apoio, o teto de automóvel, árvore,
cerca etc.
Deve-se proceder, também, se for o caso, à arrecadação dos pertences do suspeito,
v.g., valor, jóias, na presença de testemunhas, nos termos da legislação processual penal.

6.4.Uso de algemas
A imobilização da pessoa sobre a qual se fará a busca, normalmente, faz-se necessária, de um lado para garantir a segurança do policial civil, de outro para preservar a própria integridade do suspeito sujeito à revista, evitando-se, assim, eventual fuga. Por isso,
em sendo necessário, a contenção da reação da pessoa se far-se-á com o uso de algemas.
Frise-se que sua utilização só é possível quando o suspeito opõe-se à ordem legal.
O uso de algemas é regulamentado pelo decreto estadual nº 19.903, de 30 de outubro de 1950.
A pessoa poderá ser algemada quando encontrar-se sob custódia provisória ou em
razão de decisão judicial.
A indevida utilização de algemas constitui violação do status libertatis e do status
dignitatis da pessoa, passível de tipificar crime de abuso de autoridade.
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O Código de Processo Penal não regulamenta, explicitamente, o uso de algemas.
Todavia, seu artigo 284 informa não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável no caso de resistência ou tentativa de fuga de preso.
Verifica-se que a legislação paulista ampliou a norma processual penal, permitindo,
se for o caso, o uso de algemas. Sua utilização foi reassegurada pelo artigo 3º da Resolução SSP- 41, de 2 de maio de 1983.
O art. 199 da Lei de Execução Penal, Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, reza que
o emprego de algemas será disciplinado por decreto federal. Todavia, até a presente data,
tal legislação ainda não foi editada.
As algemas, normalmente, são fabricadas com metal resistente, constituídas de duas
peças, unidas por uma corrente. Cada uma delas possui uma parte móvel, dentada, que, ao
ser introduzida no corpo da algema, passa por uma catraca que não permite que se abra,
salvo através do uso de chave.
Existem algemas para dedos, pulsos, tornozelos e até descartáveis.
A pessoa será algemada, normalmente, com as mãos para trás, obedecendo-se à
seguinte dinâmica:
a) coloca-se a arma no coldre e segura-se a algema com a mão direita;
b) a pessoa a ser algemada deverá abaixar a mão direita, colocando-a nas costas,
com a palma da mão para cima e os dedos estendidos;
c) segura-se com a mão direita o pulso direito algemado, utilizando-se a mão esquerda
para conter eventual fuga do custodiado, prendendo-o pela roupa, cinto ou pelas
costas;
d) repete-se o procedimento, determinando que a pessoa abaixe a mão esquerda,
colocando-a para cima com os dedos estendidos;
e) o policial civil, então, com a mão direita segurará fortemente, a algema, fixando-a
no custodiado com a mão esquerda, travando-a em seguida;
f) existindo somente um par para dois presos, uma parte dela será fixada no pulso
direito de um deles, procedendo de forma idêntica no tocante ao outro;
g) caso o policial civil tenha que algemar dois presos, existindo dois pares de algemas,
o procedimento será similar ao detalhado, porém eles ficarão de costas, um com
o braço direito entrelaçado no braço esquerdo do outro e as mãos dorso contra
dorso. Se forem três os suspeitos, e dois os pares de algemas, o do meio fica com
os braços entrelaçados, prendendo-os, de preferência, por baixo dos cintos.
O policial civil sempre deverá agir com rapidez, ficar atento, manter, por cautela,
certa distância do custodiado, evitando algemá-lo em objetos fixos.

6.5. Condução
O artigo 1º do decreto estadual nº 19.903, de 30 de outubro de 1950, permite a utilização de algemas para:
a) condução à presença de autoridade dos delinqüentes detidos em flagrante, em virtude de pronúncia ou nos demais casos previstos em lei, desde que ofereçam ou tentem a fuga.
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Na expressão demais casos, pode-se incluir, v.g., prisão temporária, preventiva etc.
A condução do preso deve ser feita com cautela e segurança. Por isso, recomenda-se que
seja realizada por, no mínimo, 2 (dois) policiais.
O modo mais seguro de se conduzir o preso é no compartimento específico para
esse transporte, existente na viatura. Quando esta não estiver equipada com tal compartimento, deve ser o preso conduzido algemado no banco traseiro, preferencialmente
posicionado atrás do banco do passageiro.
b) condução à presença de autoridade, dos ébrios, viciosos e turbulentos, recolhidos
na prática de delitos que devam ser postos sob custódia nos termos do Regulamento
Policial do Estado, desde que o seu estado extremo de exaltação torne indispensável o
emprego da força.
Se o indivíduo estiver em estado de coma alcoólico, portanto inconsciente, deverá
ser conduzido ao hospital mais próximo e, depois de medicado, encaminhado à unidade
policial, para a realização dos atos de Polícia Judiciária.
O fato da pessoa encontrar-se embriagada não caracteriza crime, salvo a contravenção penal de embriaguez, quando, publicamente, causar escândalo ou colocar em
perigo a segurança própria ou alheia conforme consta do art. 62 da Lei das Contravenções Penais.
c) transporte de uma dependência para outra ou remoção de um presídio para
outro, os presos que, por sua reconhecida periculosidade possam tentar a fuga, durante
a diligência, ou a tenham tentado, ou oferecido resistência quando de sua detenção.
O indivíduo deverá ser algemado e imobilizado de forma a impedir qualquer movimento ou ato de surpresa.
O número de agentes sempre deverá ser superior ao número de conduzidos, pelo
menos na proporção 2(dois).1(um), ou seja 2 (dois) policiais para cada conduzido.
Os policiais civis deverão ter o controle da situação, evitando-se, assim, atitudes
impulsivas, que possam gerar prejuízos irreparáveis. Por isso, não podem ser displicentes
e nem ingerir bebidas alcoólicas em serviço. Deve-se, ainda, evitar discussões verbais
com o conduzido, diante de atitudes provocativas.
Cumpre ressaltar que o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe, em seu artigo
178, que o adolescente, ao qual se atribua autoria de ato infracional, seja conduzido ou
transportado em compartimento fechado de veículo policial, em condição atentatória à
sua dignidade, ou que implique risco à sua integridade física ou mental, sob pena de
responsabilidade.
Se o conduzido for acometido de mal súbito, deverá ser providenciado o seu socorro imediato, sem descuidar-se das medidas de segurança, pois poderá estar simulando
doença, almejando fuga.
Cautelas especiais devem ser tomadas em relação àqueles que são portadores de
doenças mentais ou infecto-contagiosas, que deverão ser transportados, preferencialmente,
em viaturas apropriadas.
É importante, também, que a condução seja sigilosa, evitando-se, assim, situações
adversas.
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7. EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ESCOLTADO
A forma correta de embarque e desembarque de escoltado diminui o risco e aumenta
o sucesso da operação.

7.1. Embarque
T
M
Viatura traseira

M
Viatura do protegido

M
Viatura dianteira

w
v R u
x
Legenda: M
P
u, v,w e x

•

– motorista (permanece no veículo)
– protegido
– policiais civis

Policial civil w segue à frente do protegido, abre a porta da viatura e atravessa
para o outro lado da viatura. O policial civil u embarca junto com o protegido
ainda coberto pelos policiais civis v e x junto às janelas.

T

w
M
Viatura do protegido
R
u

M
Viatura dianteira

T

T

M
Viatura traseira

w

•
•

x

a seguir, os policiais civis v, w e x embarcam na viatura traseira;
a viatura dianteira, seus policiais civis estarão atentos para a segurança periférica do embarque. Os agentes policiais permanecem em seus postos com o motor
ligado para necessidade de se efetuar uma saída rápida.
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7.2 Desembarque
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É recomendável que o protegido só desembarque quando houver certeza de que
não há perigo. O agente policial do protegido permanecerá com o motor ligado
e, se for necessário uma fuga rápida, este arranca do local em velocidade. Esta
manobra pode ser convencionada pelo aviso de dois tapas na lataria do carro, por
exemplo.
A viatura dianteira seguirá à frente do protegido funcionando como veículo
precursor, inclusive para preparação do embarque (segurança periférica).

8. DESLOCAMENTO A PÉ
Após o desembarque, as mais seguras formações para deslocamento a pé, são:

T

a) formação dianteira:

•
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protegido
encarregado do grupo
ponta
retaguarda
esquerda
direita
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T

b) formação coroa (reforçada):
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protegido
encarregado do grupo
ponta
assistente do encarregado
avançado
retaguarda
flanco esquerdo dianteiro
flanco direito dianteiro
flanco esquerdo retaguarda
flanco direito retaguarda

9. INTERVENÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS OU OUTROS
LOCAIS PÚBLICOS
Em estabelecimentos comerciais ou em outros locais públicos, a busca independe
de mandado judicial, uma vez que não há amparo constitucional, visto que o artigo 150,
§ 5º, do Código Penal esclarece que não se considera casa os lugares abertos ao público.
Tal assertiva existe porque não há recato indispensável à morada nas tavernas, casas de
jogo, bares, teatros, prostíbulos, boates, quadras desportivas, hipódromos etc.
A abordagem, realizada em locais públicos, não pode ensejar atitudes discriminatórias, que atentem contra os direitos e liberdades fundamentais, conforme estabelece o
inciso XLI do artigo 5º da Lei Magna, pois o policial civil tem o dever de tratar com urbanidade e dignidade os cidadãos.
Nas intervenções realizadas em áreas complexas, v.g., campos de futebol, bairros
inteiros, favelas, a diligência deverá ser realizada mediante pormenorizado planejamento
e, preferencialmente, sob comando único, evitando determinações antagônicas.
Esclareça-se que toda área, mediata ou imediata, deverá ser objeto de atenção, evitando-se, assim, a fuga da pessoa ou coisa procurada, bem como eventual comunicação
externa que frustre o êxito da diligência.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A cautela para a realização da busca deve ser redobrada, uma vez que a quantidade
de pessoas no local torna qualquer ação frágil, posto que os ânimos ficam, facilmente,
alterados, podendo a ação policial ensejar um tumulto generalizado. Nessas ocasiões,
deve avaliar-se a segurança que a operação irá oferecer.
A demonstração do grupo coeso, bem aparelhado, torna-se necessária. O grupo
deve angariar o respeito dos presentes no local, sem intimidação.
Não deve ser descartada a intensificação da vigilância discreta e ação organizada,
caso o número de agentes esteja, nitidamente, inferior, procedendo-se, então, a intervenção
posteriormente, quando o apoio chegar.
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Em épocas festivas, como de Carnaval e de Ano Novo, deve-se ter cautela para
realizar intervenções em locais públicos. Se forem necessárias, deverão ser bem planejadas, uma vez que, freqüentemente, as pessoas ingerem bebidas alcoólicas e provocam
tumultos, ensejadores de situações perigosas.
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Capítulo XI
BUSCA EM VEÍCULO
Sumário: 1. Considerações preliminares; 2. Implicação legal; 3. Aproximação; 4. Posicionamento; 5. Abordagem; 6. Perseguição; 7. Abalroamento; 8. Considerações finais.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
A busca em veículo exige muita cautela, pois, nele, vários são os lugares em que
podem existir objetos escondidos.
É imprescindível, também, preocupar-se com possíveis fugas de seus ocupantes,
bem como eventual reação.
2. IMPLICAÇÃO LEGAL
Enquanto que, para a realização da revista pessoal, bastam fundadas suspeitas, a
busca domiciliar exige fundamentadas razões, e só pode ser realizada mediante mandado
judicial, nos termos do inciso XI do artigo 5º da Lei Maior.
Existem correntes doutrinárias minoritárias equiparando veículo a residência, como,
v.g., o do vendedor viajante ou o do caminhoneiro, uma vez que, freqüentemente, utilizam-se do veículo para repouso.
Todavia, o artigo 150, §§ 4º e 5º, e incisos, do Código Penal, ao definir domicílio,
não aponta, em seu taxativo rol, o veículo como asilo inviolável.
Assim, a busca em veículo independe de mandado judicial e será realizada sempre
que houver suspeita sobre o próprio automotor ou seu condutor.
É de bom alvitre que se empregue cautela na sua realização, e que o condutor,
e eventuais testemunhas, a presenciem.
3. APROXIMAÇÃO
A aproximação é movimentação perigosa que requer segurança. Por isso, antes de
aproximar-se, o policial civil deverá verificar se consta caráter geral sobre o veículo,
se existem sinais de arrombamento, de violação do lacre da placa, se está estacionado
regularmente, bem como as condições do local.
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A aproximação nunca deve ser feita por policial civil desacompanhado e nem em
condições de inferioridade numérica. Em tais hipóteses, deverá solicitar reforço, via
rádio.
Enquanto o apoio não chegar, o policial civil procederá a discreto acompanhamento
do veículo suspeito, comunicando, sempre, aos colegas, sua posição.
Na aproximação, o correto é adotar uma postura ofensiva, que permita uma ação
imediata contra um eventual atacante. Isso será possível mantendo-se a arma fora do
coldre, à altura dos ombros, com o braço quase que totalmente estendido e direcionado
para a frente. Assim, será possível aplicar a tática do terceiro olho, que permite olhar para
cima, para baixo, para os lados e, até, para trás, com a certeza de que sua ação-resposta
será imediata, caso ocorra um ataque nesse espaço de tempo.
Existe uma diferença considerável e significativa ao formar-se o binômio ação/
reação, que não se limita a uma simples questão ortográfica, o denominado lag-time, i.e.,
o tempo de retardo do ato de agir, que é sempre menor do que o de reagir. Deste modo, se
a arma estiver no coldre e for necessário responder a uma agressão armada, provavelmente não será possível sacar e engajar o alvo antes que seu oponente dispare.

4. POSICIONAMENTO
No caso de abordagem de veículo com apenas 2 (dois) policiais civis na viatura, esta
poderá ser colocada em ângulo agudo em relação ao veículo abordado, projetando-se
o foco dos faróis contra o veículo suspeito.
Ao se posicionar a viatura policial, deve-se deixar espaço suficiente à frente para
eventual saída sem manobra. Uma boa observação, nesse caso, é que, se o agente policial
possuir visão da banda de rodagem do pneu do veículo que está a sua frente, é possível
sair sem efetuar manobra.
Ao parar, para realizar a abordagem, deve-se:
1) permanecer com o motor da viatura policial funcionando, com o freio manual
acionado e o câmbio neutro;
2) determinar que o agente policial, geralmente, seja o último a desembarcar, pois
necessita efetuar certos procedimentos, tais como frear o veículo. Desse modo,
deverá permanecer encarregado da segurança dos demais policiais civis, preocupado com o que está ocorrendo ao redor do sítio da diligência, sinalizando o
local com o giroflex, respondendo a eventuais chamadas pelo rádio;
3) lembrar que, no caso de entrosamento da equipe, outro policial civil poderá ficar
encarregado da segurança;
4) orientar o encarregado da segurança para que não se afaste muito da viatura
policial, pois, no caso de necessidade de apoio, estará próximo ao rádio;
5) atentar no sentido de nunca deixar a viatura aberta, na via pública, com as chaves
no contato, e sem vigilância, pois poderá ficar sujeita a atos de vandalismo.
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5. ABORDAGEM
Na abordagem, todo comando de voz é dado pelo encarregado da operação, devendo
ser firme e seguro.
Por ocasião da sua realização, os policiais civis, ao saírem da viatura, deverão direcionar as armas para o local em que seus olhos estão focalizados. Após identificarem-se,
deverão ordenar:
a) “desligue o motor e jogue as chaves na rua”;
b) “mãos espalmadas no pára – brisas”, para os ocupantes dos bancos dianteiros;
c) “mãos espalmadas, voltadas para cima sobre o encosto do banco dianteiro”,
para os ocupantes do banco traseiro;
d) “saiam pelo lado do motorista e encostem de frente para o carro”.
Além da revista pessoal dos ocupantes, o veículo deverá ser minuciosamente revistado.
Nessa ocasião, devem ser verificados os seguintes pontos: faróis, purificador de ar,
internos do motor, painel, buzinas, quebra-sol, assentos, porta-malas, estepe, calotas, tanque de combustível, assoalho, capas laterais das portas, longarinas, para-choques, paralamas, saídas de ar e outros itens de relevo.
Durante a revista, sempre, um policial civil faz a segurança do outro. No caso de
acerto prévio, nunca deve-se alterar o combinado, pois cada policial civil tem sua responsabilidade pré-determinada e isso deve ser rigorosamente seguido.
A busca em veículo, preferencialmente acompanhada pelo proprietário ou condutor,
deve visar outros lugares, v.g., porta-luvas, cinzeiros, bancos, forros, almofadas, tapetes,
painel, calotas, portas, alto-falantes, aparelho de som, porta-malas e compartimento do
motor.
Deve-se, ainda, examinar toda a documentação do veículo, bem como o chassi, para
constatar eventuais sinais de adulteração.

6. PERSEGUIÇÃO
A perseguição ocorre nos casos em que o veículo suspeito não obedece ao sinal de
parada e empreende fuga. De imediato, utilizando-se de sinalização sonora e visual, a
viatura passa a persegui-lo, dando ciência ao Cepol.
É comum bêbados, dementes, ou condutores de veículos sem habilitação, empreenderem fuga ao avistarem a Polícia. Por isso, o policial civil deve manter a calma e evitar
violência desnecessária.
Se a perseguição ocorrer no período noturno, deve-se utilizar os faróis da viatura
para ofuscar a visibilidade dos ocupantes do veículo suspeito.
Ocorrendo tiroteio durante a perseguição, a viatura policial deverá posicionar-se
atrás e à esquerda do veículo perseguido, alargando, em diagonal, o campo de tiro da
tripulação, possibilitando aos policiais civis, sentados junto às janelas direitas da unidade
móvel, disparar contra os pneus traseiros daquele.
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Não se deve, também, aproximar-se em demasia, pois, no caso de freadas bruscas,
a viatura pode ultrapassar o veículo perseguido, devendo, em tal situação, o policial civil
realizar manobra de retorno.
O § 1º, do artigo 250 do Código de Processo Penal, esclarece que, “entender-se-á
que a autoridade e seus agentes vão em seguimento da pessoa ou coisa, quando:
a) tendo conhecimento direto de sua remoção ou transporte a seguirem sem
interrupção embora depois a percam de vista;
b) ainda que não a tenham avistado, mas sabendo, por informações fidedignas ou
circunstâncias indiciárias, que está sendo removida ou transportada em
determinada direção, forem ao seu encalço”.
O caput desse dispositivo legal permite que a autoridade policial e seus agentes
penetrem no território de circunscrição alheia, ainda, que de outro Estado, quando para
o fim de apreensão, forem no seguimento de pessoa ou coisa, devendo apresentar-se
à competente autoridade local, antes da diligência ou após, conforme sua urgência.
Finalmente, o mesmo artigo, em seu § 2º, estabelece que, “se as autoridades locais
tiverem fundadas razões para duvidar das pessoa que, nas referidas diligências, entrarem pelos seus distritos, ou da legalidade dos mandados que apresentarem, poderão
exigir as provas dessa legitimidade, mas de modo que não frustre a diligência”.

7. ABALROAMENTO
Abalroamento significa embate com veículo perseguido para forçar sua parada.
Será realizado em casos extremos e, para sua operacionalização, o motorista policial deverá ter curso específico de direção defensiva, evasiva e ofensiva.
O abalroamento deve ser praticado com máxima segurança, evitando perigo à
população, pois, caso contrário, a probabilidade de prejuízo material e humano deverá
ser maior do que o benefício visado.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A busca em veículo inclui, não só a vistoria em automóveis, mas, também, em
caminhões, motocicletas, bicicletas, charretes etc. Com as devidas adaptações, devem ser
seguidos os mesmos critérios observados nos itens anteriores.
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Capítulo XII
POLICIAMENTO PREVENTIVO
ESPECIALIZADO
Sumário: 1. Considerações preliminares; 2. Polícia Civil e organismos concorrentes; 2.1. Conceito
de Polícia; 2.2. Polícia judiciária; 2.3. Polícia administrativa; 3. Informações criminais, registros
e elementos fundamentais do processamento; 3.1. Boletim de ocorrência; 3.2. Modalidades de
boletins de ocorrência; 3.3. Cautelas no registro; 3.4. Difusão e processamento; 4. Suporte informativo, planejamento e execução de operações; 5. Técnicas de operações; 5.1. Operações de
bloqueio; 5.2. Abordagem de pessoas; 5.2.1. Cautelas na abordagem; 5.2.2. Técnicas de abordagem; 5.3. Revista pessoal; 5.3.1. Técnicas de revista; 5.3.1.1. Posição contra a parede; 5.3.1.2.
Posição com as mãos na cabeça; 5.3.1.3. Posição de joelhos; 5.3.1.4. Posição em decúbito ventral;
5.4. Busca em mulheres; 5.5. Coleta prévia de informações; 6. Abordagem de veículos; 6.1. Abordagem de veículos em movimento; 6.2. Abordagem de veículos parados; 6.3. Abordagem de
veículo com emprego de mais de uma viatura; 7. Modalidades de operações de policiamento preventivo especializado; 7.1. Policiamento a pé; 7.2. Policiamento motorizado; 7.3. Planejamento;
7.4. Regras básicas de policiamento preventivo motorizado com viaturas oficiais; 8. Emprego
de armas, algemas, munições e outros dispositivos de contenção; 8.1. Tipos de armamento; 8.2.
Cuidados especiais com armas; 8.3. Uso de algemas e remoção de presos; 8.4. Imobilização
de pessoas incontroláveis; 8.5. Contenção de pessoas alcoolizadas ou sob efeito de substâncias
análogas; 8.6. Uso de gases e munições persuasivas de efeito moral; 9. Considerações finais.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Compete à Polícia Civil a prevenção criminal especializada, atividade desenvolvida
através de planejamento, técnicas de operações, compilação de dados, registros e processamento de informações criminais, inibindo a incidência de crimes e contravenções penais.
Em termos de prevenção, toda Polícia é melhor na medida em que consegue prevenir. A ocorrência de muitas infrações penais indica que algo está errado. É mais saudável
prevenir do que reprimir. Mesmo que a Polícia prenda o delinqüente autor da infração
penal, o cidadão ficaria mais satisfeito com o Estado se não tivesse sido vitimado.
As ações desenvolvidas com seriedade, assiduidade e respeito, fatalmente geram
credibilidade da Instituição junto à sociedade. Nesse sentido, o policial civil deverá ter
sempre em mente que a Polícia integra a sociedade, uma vez que ele e sua família fazem
parte do grupo social. É, em síntese, ação e resposta.
O policial civil deve agir sempre com espírito de corpo, devoção, lealdade e respeito
aos seus colegas, de forma a dignificar a Instituição. Todavia, não deve confundir espírito
de corpo com condescendência criminosa.
Sem ordem não há progresso. Disciplina significa obediência ao regulamento. Hierarquia, por sua vez, é relação de subordinação existente entre os vários órgãos e agentes do
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Poder Executivo, mediante adequada distribuição de funções e gradação da autoridade
de cada um.
Nesse sentido, o servidor policial civil deverá, sempre, obedecer às leis e regulamentos, bem como prestar obediência a seus superiores.

2. POLÍCIA CIVIL E ORGANISMOS CONCORRENTES
O tema em epígrafe comporta análise sucinta sobre conceito de Polícia, polícia
judiciária e polícia administrativa, como se verá, a seguir.

2.1. Conceito de Polícia
O Estado criou a Polícia para, na promoção do bem comum, atuar coercitivamente,
limitando o exercício de atividades individuais, garantindo o bem geral, em termos de
segurança pública.
Segundo Bielsa, Polícia é “o conjunto de serviços organizados pela administração
pública para assegurar a ordem pública e garantir a integridade física e moral das pessoas,
mediante limitações impostas à atividade pessoal”.
A atividade de segurança pública é essencialmente preventiva, cabendo às autoridades e aos seus agentes evitar a ocorrência de fatos lesivos à ordem pública. A prevenção
de fatos anti-sociais ocorre através do poder de polícia (police power) que, na definição
de Pedro Nunes, é “o dever e o poder justo e legítimo que tem o Estado de, por intermédio
de seus agentes, manter coercitivamente a ordem interna, social, econômica e política e
preservá-la e defendê-la de quaisquer ofensas à sua estabilidade, integridade ou moralidade;
de restringir direitos e prerrogativas individuais, de não permitir que alguém use do que
é seu em prejuízo de terceiros”.
Curiosamente, no Brasil, o poder de polícia é definido pelo artigo 178 do Código
Tributário Nacional, Lei nº 5.172, de 25/10/66, em seus §§ 2º e 4º.
As atribuições da Polícia Civil estão elencadas no § 4º do artigo 144 da CF, nos
seguintes termos: “Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração
de infrações penais, exceto as militares”.
A Lei de 3 de dezembro de 1841, que alterou o Código de Processo Criminal do
Império do Brasil, mencionou, pela primeira vez, a distinção entre polícia administrativa
e polícia judiciária.

2.2. Polícia judiciária
A polícia judiciária, também conhecida, doutrinariamente, como polícia criminal,
tem “o encargo de rastrear e descobrir os crimes que não puderam ser prevenidos, colher
e transmitir às autoridades competentes os indícios e provas, indagar quais sejam os
seus autores, cúmplices e concorrer eficazmente para que sejam levados aos tribunais”,
segundo ensinamento de Pimenta Bueno.
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Nesse sentido, o artigo 4º do Código de Processo Penal adverte que: “a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas
circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria”.
A Polícia Judiciária, conforme preleciona Pimenta Bueno, “atua empregando sua
vigilância em proteger a sociedade e seus membros, em assegurar seus direitos, evitar
perigos, prevenir delitos e, finalmente, em manter a ordem e o bem estar público”.
Ela opera depois da prática da infração penal, auxiliando o Poder Judiciário na
apuração completa da realidade criminal, para oportuna imposição da correspondente
sanção penal.

2.3. Polícia administrativa
A polícia administrativa, por sua vez, põe em ação seu aparelhamento para evitar a
prática de infrações penais.
Também, são responsáveis pela prevenção criminal, nos termos do artigo 144, e
seus §§, operando como polícia administrativa, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária
Federal, a Polícia Ferroviária Federal, as Polícias Militares e seus Corpos de Bombeiros
Militares e as Guardas Municipais, cada qual dentro de seu campo de atuação.
As Guardas Municipais, dentro de sua área de atribuição, também auxiliam o Estado
na prevenção criminal, uma vez que a presença de uma guarda uniformizada inibe a ação
de possíveis delinqüentes.
A Carta Magna define a atribuição das Polícias; todavia, não são incomuns conflitos
positivos e negativos de atribuição entre si.

3. INFORMAÇÕES CRIMINAIS, REGISTROS E ELEMENTOS FUNDAMENTAIS
DO PROCESSAMENTO
Este tópico engloba a análise do boletim de ocorrência, suas modalidades, cautelas
no seu registro e conseqüente difusão e processamento.

3.1. Boletim de ocorrência
O boletim de ocorrência é peça fundamental para o desenvolvimento das operações
policiais, uma vez que traz, em seu bojo, informações necessárias em relação às pessoas
arroladas, além de eventuais descrições dos autores, suas vestes, veículos e armamentos
utilizados quando da empreitada criminosa.
Durante as diligências, o policial civil deverá atentar para todas as informações
constantes nesse documento, de suma importância para o trabalho a ser desenvolvido,
possibilitando o encontro dos autores.
O policial civil, então, deverá cercar-se de todas as cautelas no que tange aos informes colhidos junto às testemunhas ou vítimas, que deverão ser partes integrantes do
aludido registro. No campo destinado ao histórico, além do fato, deverão constar todos os
elementos possíveis que auxiliem um trabalho futuro.
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3.2. Modalidades de boletins de ocorrência
As ocorrências, objeto de registro, são dispostas nas modalidades de autoria conhecida ou desconhecida. Na primeira modalidade, quando da sua elaboração, a Polícia Civil
já dispõe de informações concretas sobre a identidade do autor, bem como de seus dados
característicos, enquanto que, na desconhecida, estas não são conhecidas, devendo ser anotadas somente as mais características, como vestes, calçados, bonés, visualizados durante
a ação criminosa.

3.3. Cautelas no registro
Os boletins de ocorrência deverão evidenciar todas as provas colhidas, bem como
indícios, igualmente descritos, assim como o destino dado a possíveis elementos integrantes do corpo de delito correspondente. Necessário, também, fazer constar que, em
razão de indícios ou vestígios encontrados em locais de crime, se houve requisição de
exame pericial para comprovação dos fatos a serem revelados. É de se observar, também,
que no boletim deverão constar o modus operandi do autor, o tipo de instrumento e os
meios utilizados na ação criminosa, que possibilitarão uma correta assinalação criminal,
auxiliando, em muito, o trabalho a ser desenvolvido.
O policial civil empenhado em policiamento preventivo especializado não pode, ao
atender uma ocorrência, sob pena de prejudicar as futuras investigações, esquecer de anotar
essas informações.

3.4. Difusão e processamento
Após o registro, as ocorrências de repercussão e as que merecerem apuração ou novo
registro em outros órgãos policiais, serão objeto de difusão a outras unidades policiais e,
até mesmo, ao Chefe de Polícia, para as providências cabíveis. Essas informações devem
ser imediatamente difundidas, na medida dos recursos disponíveis.
O seu processamento ficará a cargo desses órgãos que, via de regra, têm a missão do
trabalho investigatório, quando o fato ensejar esse procedimento.

4. SUPORTE INFORMATIVO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES
Toda operação de policiamento preventivo especializado deve ser planejada com
forte suporte informativo, englobando levantamento social, geográfico e criminal prévios.
Seu planejamento deve ser sigiloso, fazendo-se, com antecedência, o levantamento
da área, de suas condições de trânsito, bem como a identificação das rotas de fuga.
Indispensável ter-se em mãos dados estatísticos de assinalação criminal, por tipos
de crimes, horários, locais e possíveis autores, v.g., maiores, menores, prostitutas etc. De
posse desses elementos, a autoridade policial deverá planejar qual o tipo de policiamento
mais adequado, i.e., motorizado, a pé, misto, com viaturas nas cores oficiais ou nas cores
de fábrica, trajes, armamento, comunicações, identificação de hospitais para socorros
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imediatos, bem como indicar unidades policiais civis para onde devem ser conduzidos os
presos eventuais ou averiguados.
Na execução da operação, os policiais civis deverão sempre observar discrição no uso
de armamento, evitando amedrontar a população, principalmente mulheres e crianças.
Toda operação deve ser precedida de reunião, na qual o líder falará sobre seus objetivos, assim como a função de cada um dos policiais civis, devendo frisar que em determinada ação participam policiais civis de várias unidades que podem não se conhecer,
razão pela qual recomenda-se que os participantes usem a mesma roupa com a qual compareceram à convocação inicial, para facilitação da memorização de cada um.
Após a realização da operação, sua eficácia deve ser verificada pela autoridade
policial responsável, que apontará acertos e erros, procurando eliminar estes últimos na
ação seguinte.

5. TÉCNICAS DE OPERAÇÕES
As técnicas mais freqüentemente utilizadas em policiamento preventivo especializado
são as operações de bloqueio e as de abordagens de pessoas, que exigem especiais técnicas
de revista.

5.1. Operações de bloqueio
As operações de bloqueio devem ser planejadas de acordo com seus objetivos, que
podem ser genéricos ou específicos. Os objetivos genéricos são destinados a fiscalizações diversas, como procura de entorpecentes, armas, veículos furtados ou roubados etc.
Os objetivos específicos visam uma única meta, como, por exemplo, prender determinado
foragido.
Antecedendo ao bloqueio, deve-se escolher um local adequado, que não deverá
ser subida ou em curva, uma vez que, além de dificultar a visibilidade dos policiais civis,
poderá, também, provocar acidentes.
O local deve dispor de iluminação, a fim de que os policiais civis não sejam confundidos com delinqüentes.
A realização de bloqueio não é aconselhável à porta de escolas, hospitais ou em
locais onde haja grande aglomeração. Tal atividade deverá ser executada em trecho da
rua ou avenida que não apresente vias transversais que possibilitem fuga de veículos a
serem examinados e, obviamente, por policiais especializados, com conhecimento prático de substâncias entorpecentes, documentação e constatação de chassis adulterados.
A equipe policial civil deverá, também, posicionar duas viaturas, uma antes e outra
depois do local onde se desencadeará a operação, com o objetivo de perseguir e interceptar condutores de veículos, que, ao pressentirem a ação policial, tentem dela escapar.
A operação de bloqueio deverá observar horários que não acarretem transtornos à
comunidade, evitando produzir efeitos negativos em relação à imagem institucional.
Os policiais civis devem ser sempre alertados em relação a pessoas, sem habilitação
para dirigir veículos, que, por influência da mídia, têm medo da Polícia, podendo even209
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tualmente não respeitar o bloqueio, acautelando-os, assim, sobre o uso indiscriminado de
armas ou de atitudes mais austeras.

5.2. Abordagem de pessoas
Toda abordagem deve ser sempre precedida de estudo, reconhecimento do terreno,
observação cuidadosa, planejamento e técnica. Todo planejamento sempre deve ter em
vista a segurança do policial civil.
O policial civil não deve abordar para investigar e sim investigar para abordar.
Para efeitos práticos, os suspeitos podem ser divididos em dois grupos: pessoas de
identidade conhecida e pessoas de identidade desconhecida.
O primeiro grupo, referente à pessoa cuja identidade é conhecida, pode ser subdividido em pessoas que estarão sempre armadas, e que são perigosas, e pessoas que podem,
ou não, estar armadas e ser, ou não, perigosas.
Entre as pessoas cuja identidade não é conhecida, encontram-se os cidadãos comuns,
homens médios da comunidade. No entanto, o policial civil deve ter em mente que uma
constante vigilância é indispensável para sua própria segurança pessoal.
Às vezes, o policial civil pode estar abordando um criminoso perigoso sem o saber,
como no caso de uma pessoa comum que cometeu sua primeira infração penal e que
oponha resistência tenaz e perigosa, decorrente de seu estado emocional.
A segurança do policial civil e da comunidade devem ser prioritárias, mas se durante
o planejamento, exista dúvida quanto a essa condição, a operação deve ser adiada.
Todavia, existem ocasiões em que a abordagem não poderá ser adiada, exigindo cautela redobrada.
Nesse sentido, deve ser evitada a fuga do suspeito, impedido que se utilize de arma
e que alguém o auxilie, tendo-se em vista a segurança geral.
Caso o suspeito esteja armado, o policial civil deve aproximar-se a partir de um local
de onde possa agir prontamente, sem colocar em perigo outras pessoas, pois, é preferível
deixar o delinqüente escapar, do que ferir ou matar inocentes.
Sempre que possível, o policial civil não deve efetuar abordagens em bares ou outros
locais de aglomeração de pessoas. A ação deve ser planejada de modo que a pessoa
abordada, em um local, sinta-se em desvantagem.
5.2.1. Cautelas na abordagem
Durante a operação policial civil de abordagem devem ser evitadas:
a) ruas movimentadas;
b) logradouros públicos congestionados;
c) locais em que possa haver perigo comum para outras pessoas, na eventualidade
de reação armada;
d) cruzamentos;
e) locais freqüentados por pessoas que possam auxiliar o suspeito; e
f) casas de espetáculos.
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Nessas ocasiões, o policial civil deve utilizar-se do fator surpresa, evitando ser surpreendido.
Sempre que possível, o policial civil deverá posicionar-se atrás do suspeito, cercando-o de forma a colocá-lo entre fogos cruzados. Desta maneira, o policial civil, ou um
outro parceiro, não atingirá o colega.
A abordagem deve ser realizada, de preferência, quando o suspeito estiver na posição
mais vulnerável, a fim de se obter todos os benefícios do fator surpresa.
5.2.2. Técnicas de abordagem
Durante uma operação de abordagem, o policial civil deve sempre dispor de arma
pronta para uso. Em algumas situações, será prudente que tenha-a à mão, principalmente
quando abordar um delinqüente reconhecidamente perigoso.
Nesse sentido, observe sempre as mãos do suspeito. Mesmo que esteja ferido, aproxime-se de forma que ele tenha que se virar ou voltar-se para vê-lo.
Com atenção redobrada, ao fazer a abordagem, o policial civil deverá empregar um
tom de voz firme e calma, dizendo, de preferência, palavras que sugiram inatividade,
tais como: 1) Não se mova. É a Polícia!; 2) Fique onde está. É a Polícia! e 3) Calma. Pare.
Fique quieto. É a Polícia!
Nunca deve ser aceita, como definitiva, a rendição verbal. O policial civil não deve
aceitar o fato, sem antes verificar que o suspeito tenha apenas uma arma. Mesmo que se
desfaça dela, continue com a atenção concentrada sobre seus movimentos, mantendo-se
pronto para reagir.
Não se deve deixar o abordado virar-se, caso o policial civil esteja por detrás. Não
se deve conversar com o suspeito ou permitir-lhe qualquer tipo de conversação.
Caso o policial civil em ação sinta que outro policial, que não o conhece, o interpele
pelas costas, deve manter sua atenção sobre o suspeito, não se voltando. Por cima do
ombro deve exibir-lhe a identidade funcional, dizendo-lhe, por exemplo, “sou um policial, ajude-me!”.
Após a abordagem, o suspeito deverá apenas mover-se sob comando policial, desconfiando-se, sempre, quando este praticar atos que não foram ordenados, tais como,
o de levantar os braços ou de colocar as mãos nos bolsos, conduta muito freqüente do
cidadão comum querendo enfiar a mão no bolso em busca de documentos.

5.3. Revista pessoal
A revista pessoal objetiva encontrar instrumentos ou objetos do crime ou a evitar
que o suspeito alcance alguma arma oculta para agir contra os policiais civis civis.
Uma revista bem feita constitui segurança para todos, inclusive para o suspeito,
devendo ser realizada após a abordagem. Uma boa revista baseia-se sempre na imobilidade e no desequilíbrio do suspeito.
A propósito, uma arma pode ser escondida em várias partes do corpo, tais como, na
linha de cintura, fixada junto às pernas e braços, nas axilas, nas coxas, sob a planta dos
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pés, no calçado e na região genital, além de lugares menos usuais, como mucosa bucal,
cabelos e genitália.
Caso o policial civil esteja sozinho e o suspeito imobilizado contra a parede, devese tomar primeiro o seu lado direito, mantendo a arma na mão esquerda e revistando-o
pelo lado direito. A seguir, o policial civil deve passar para o lado esquerdo, segurando
sua arma com a mão direita e revistando o lado oposto com a mão esquerda.
Outra modalidade de revista contra a parede é aquela em que o policial civil coloca
sua melhor perna entre as pernas do suspeito, após posicioná-lo com as mãos contra a
parede, como explicado no exemplo anterior. Nessa posição, o policial civil inicia a revista
pela cabeça, descendo até os pés.
Caso o policial civil esteja sozinho, deve utilizar uma das mãos para a revista, deixando a outra livre para controlar o suspeito ou para empunhar sua arma, prestando atenção
a qualquer movimento estranho feito pelo abordado.
Uma boa técnica é olhar fixamente para sua cabeça e ombros. Outra técnica, feita sob
cobertura, é a de revistar com uma das mãos e com a outra apalpar o corpo do suspeito,
ocasião em que qualquer movimento poderá ser percebido.
O revistado deve receber ordens claras e curtas, a fim de não se confundir.
Durante a operação de abordagem, o policial civil nunca deve cruzar a linha de tiro
daquele que está fazendo a cobertura.
Em obediência à norma constitucional, nunca deve-se maltratar o suspeito, assustando-o, encolerizando-o ou humilhando-o, evitando induzi-lo ou instigá-lo a cometer
ações impulsivas, imprevistas ou violentas.
O profissional de Polícia não deve fazer caso de termos injuriosos que o suspeito
venha a proferir, cujo objetivo, é por vezes, distrai-lo, procurando uma oportunidade para
fugir ou agir com violência.
Necessário frisar que nunca se revista o suspeito de frente, por se tratar de posição
não recomendada e sumamente perigosa.
O policial civil deve ser sempre metódico nas operações de abordagem, fazendo a
busca pelo lado direito, e depois, pelo lado esquerdo, conduta que exigirá mais tempo,
porém será mais técnica.
5.3.1. Técnicas de revista
Constituem técnicas de revista: a) posição contra a parede; b) posição com as mãos
na cabeça; c) posição de joelhos e d) posição em decúbito ventral.
5.3.1.1. Posição contra a parede
Trata-se de uma das mais seguras posições para revista, podendo ser realizada,
também, contra o teto de veículos, árvores, cercas, muros etc.
Conseqüentemente, o suspeito fica de frente para uma superfície vertical, apoiandose nela com as mãos acima da cabeça, mantendo seus braços abertos e o corpo apoiado
nas mãos. Suas pernas devem ficar bem estendidas e abertas, longe da base da parede.
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Seus pés devem ficar abertos para os lados e a cabeça mantida inclinada para baixo,
posição que produz imobilidade e desequilíbrio do revistado.
Nessas ocasiões, o policial civil deve estar sempre atento sobre o suspeito, colocando sua melhor perna entre as daquele, de modo que qualquer movimento permite ação
repentina para imobilizá-lo e desequilibrá-lo.
Doutrinadores mais recentes de policiamento preventivo especializado recomendam que não se coloque a melhor perna entre as do revistado, que pode ser versado em
artes marciais e contra-atacar. Recomendam, sim, que o melhor pé deva ser colocado por
fora do pé oposto do revistado, apoiando-se uma das mãos sobre o cotovelo do suspeito,
evitando, assim, receber uma rasteira e uma cotovelada no rosto.
Caso outro policial civil participe da revista, deverá dar cobertura ao parceiro, colocando-se a uma certa distância atrás da linha de suspeitos. Se o agente trocar de lado para
revistar, deve passar por trás desse colega, não cruzando sua linha de tiro.
A não ser em casos excepcionais, deve ser evitada a revista de suspeitos múltiplos
por um único policial civil. Nessas ocasiões, os suspeitos devem ser mantidos na posição
de revista contra a parede, pedindo-se apoio.
Caso a diligência conte com policiais civis encarregados da cobertura e apoio, o
procedimento deverá seguir esta ordem: 1) o agente responsável pela cobertura deverá
permanecer atrás da linha de suspeitos e na extremidade esquerda, afastado 3 (três) metros;
2) o agente que executa a busca pessoal deve procedê-la pelos suspeitos que se encontram na extremidade direita; 3) efetuada a busca, o suspeito, com os braços levantados, deverá deslocar-se para o lado esquerdo, ocupando a mesma posição na parede; este
comando pertence àquele que efetua a busca; 4) em seguida, o policial civil revistará o
suspeito seguinte e, assim, sucessivamente, até o final.
Na medida em que os suspeitos vão se deslocando para a esquerda, o policial civil
de cobertura também se desloca no mesmo sentido. Terminada a seqüência, aquele que
efetua a cobertura ainda estará atrás da linha de suspeitos, na extremidade esquerda.
5.3.1.2. Posição com as mãos na cabeça
Esta posição é utilizada para a realização de busca pessoal, na qual o suspeito permanece com suas pernas abertas, no sentido de perder a estabilidade, colocando as mãos
com os dedos entrelaçados sobre a cabeça; todavia, não é prática recomendável e somente
deverá ser usada quando não houver possibilidade de utilizar-se outro método.
5.3.1.3. Posição de joelhos
É posição que somente deverá ser empregada quando o policial civil tiver fundada
suspeita de que a pessoa a ser revistada seja um marginal. Essa postura facilita a ação do
policial civil contra qualquer reação do suspeito, posto que um leve toque o colocará na
posição de decúbito ventral.
Uma vez ajoelhado, o suspeito deverá afastar os joelhos e os pés, colocando as
mãos para trás, junto às costas, com as palmas voltadas para fora.
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5.3.1.4. Posição em decúbito ventral
A posição em decúbito ventral só deverá ser empregada quando o suspeito for pessoa perigosa e o local desabitado. O suspeito deverá postar-se em decúbito ventral, i.e.,
deitado com o ventre para baixo, com os braços abertos, as palmas das mãos voltadas
para cima e as pernas flexionadas no mesmo sentido, como se estivesse de joelhos.

5.4. Busca em mulheres
Em princípio, a revista pessoal em mulheres deve ser realizada por policial do sexo
feminino, observando-se as normas preconizadas para busca, nos termos dos artigos 244
e 249 do Código de Processo Penal.
Realizada por policial civil do sexo masculino, a busca preliminar deve iniciar-se
com solicitação à mulher para que entregue sua bolsa, sacola, embrulho etc., a fim de ser
verificada eventual existência de armas ou objetos que possam ser usados para a prática
criminal, ou que venham a incriminá-la.
Sempre que possível, essa verificação deverá ser feita em presença de testemunhas.
Nada encontrando de ilegal, o policial civil deve agradecer a colaboração, esclarecendo
que a pessoa poderá saber dos motivos da diligência, requerendo nos termos do artigo
247 do Código de Processo Penal.
Tratando-se de mulheres delinqüentes, ou havendo necessidade de se proceder
revista minuciosa, não havendo policiais civis femininas no local, a busca pessoal não
deverá ser realizada, conduzindo-se a suspeita, com toda a segurança, até a unidade policial mais próxima, onde poderá ser melhor examinada.

5.5. Coleta prévia de informações
Tão logo o policial civil tenha procedido à busca pessoal, deverá afastar o suspeito
para local distinto, onde ocorrerá a entrevista prévia, visando obter informações a respeito
dos fatos que ensejaram as operações, bem como ligações com o custodiado, motivo de
sua presença no local e outros dados de interesse do trabalho policial.

6. ABORDAGEM DE VEÍCULOS
A abordagem de veículos, técnica de operação comumente utilizada em sede de
policiamento preventivo especializado, implica em analisar a prática em relação a veículos em movimento, a veículos parados, bem como abordagem com emprego de mais
de uma viatura.

6.1. Abordagem de veículos em movimento
A abordagem de veículos em movimento, com suspeitos em seu interior, requer
cuidados especiais. Nessas ocasiões, não se deve esquecer que os ocupantes contam com
a proteção do próprio veículo. Recomenda-se a realização de observação e de um pla214
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nejamento prévios, ainda que de forma simples, a fim de favorecer a ação, com menores
riscos e com segurança mais eficaz.
O primeiro ponto a ser observado é a conferência das placas junto à central de
operações, a fim de se verificar possíveis registros criminais que, uma vez constatados,
impõem a tomada de redobradas cautelas.
Nesse instante, deverá ser escolhido um local calmo e em linha reta para a abordagem, de preferência iluminado, a fim de que a observação sobre os suspeitos possa ser feita
com vantagem.
O policial civil deverá, então, tomar cuidado e atentar para possível cobertura em
ação conjunta com o veículo suspeito. O carro deverá ser acompanhado de forma a se
observar a ocorrência de paradas bruscas, manobras perigosas, v.g., cavalos de pau, ou
táticas de fuga.
O policial civil deve estar sempre atento aos movimentos dos ocupantes. No momento da abordagem, deverá ligar o aparelho acústico-luminoso (sirene e giroflex), em se
tratando de veículo caracterizado. O veículo deverá ser alcançado pelo lado esquerdo e as
rodas dianteiras da viatura devem ser alinhadas com o final da porta traseira esquerda do
carro suspeito, determinando-se que o motorista encoste e pare.
Nesse momento, a atenção deverá ser redobrada, evitando-se qualquer ação tática de
fuga ou reação. Não sendo obedecida a ordem de parada, o centro de comunicação deverá ser informado, continuando-se a perseguição que, se possível, deverá contar com apoio
de outras unidades móveis em operação nas imediações da área. Na impossibilidade de
se prosseguir na ação, em razão de alto risco para transeuntes, é conveniente desistir.
Entretanto, de se observar que, ocorrendo forte motivo para a fuga, poderá o condutor do veículo perseguido tentar colidir com a viatura policial, enquanto que seus demais
ocupantes disparam contra os policiais civis, ocasião em que a reação deverá ser desencadeada.
Logo que o veículo abordado parar, a viatura policial deve estacionar um pouco atrás,
aproximadamente a 3 (três) metros. A maneira correta de estacionar, nessas hipóteses,
depende do local em que é feita a abordagem, tendo-se em vista a intensidade do tráfego,
a largura da via pública, a existência ou não de acostamento e se o local é descampado.
Durante a ação, o policial civil encarregado da operação deverá escolher uma das
três seguintes posições: a) a frente da viatura deverá se posicionar em ângulo de 20 (vinte) a 30 (trinta) graus em relação ao centro da rua, possibilitando maior visibilidade,
protegendo os policiais civis da esquerda, pelo motor do carro; b) a viatura policial deverá manter-se atrás, com a roda direita mais ou menos no prolongamento da linha central
do carro suspeito, posição que dá proteção contra a corrente de tráfego e boa observação
sobre os ocupantes do carro suspeito; c) a viatura policial ficará com sua frente formando
um ângulo de 20 (vinte) a 30 (trinta) graus em relação ao carro suspeito, de sorte que os
policiais civis ficarão, também, protegidos contra a corrente de tráfego.
Uma vez estacionada a unidade móvel, os policiais civis deverão sair do seu interior,
com armas em punho, tomando, um deles, posição junto à traseira do carro suspeito no seu
lado direito, enquanto que seu parceiro permanecerá na cobertura. Havendo mais de dois
policiais civis, o segundo deverá tomar idêntica posição do primeiro, do lado esquerdo,
enquanto que o terceiro se encarregará da cobertura.
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6.2. Abordagem de veículos parados
Essa abordagem, embora menos perigosa que a anterior, deve ser efetuada em obediência a algumas regras básicas de segurança. O seu desrespeito tem causado baixas,
com certa freqüência, nos quadros institucionais.
Antes de aproximar-se do veículo suspeito, o policial civil deverá inteirar-se sobre
a existência, ou não, de pessoas em seu interior, se se trata de caso de automotor em
situação de caráter geral, se consta anterior solicitação para sua interceptação, se estacionado corretamente, se em local habitado ou ermo, se existem eventuais sinais de violação
do lacre da placa ou vestígios de arrombamento. Enfim, deve-se evitar riscos de emboscada, perigo maior nesse tipo de operação.
Diante da possibilidade de resistência, ou de perigo iminente, recomenda-se a solicitação de apoio de outras unidades móveis. Inexistindo essa realidade, a operação de
abordagem obedecerá às mesmas regras que se aplicam a veículos em movimento.

6.3. Abordagem de veículo com emprego de mais de uma viatura
Havendo mais de uma viatura empenhada na operação, deverá uma delas estacionar atrás e à direita da viatura que estiver realizando a abordagem principal. Seus ocupantes deverão posicionar-se de modo a manter o carro suspeito entre fogos cruzados,
possibilitando cobertura recíproca.

7. MODALIDADES DE OPERAÇÕES DE POLICIAMENTO PREVENTIVO
ESPECIALIZADO
Tradicionalmente, as operações no Estado de São Paulo, são feitas a pé ou de forma
motorizada.

7.1. Policiamento a pé
Como o próprio nome diz, policiamento a pé é procedimento realizado pelos policiais civis que caminham pela área palco da operação. Esse tipo de policiamento é indicado para locais onde exista aglomeração de pessoas, com o objetivo de prevenir ações de
delinqüentes que, fazendo uso de suas habilidades, acabam por cometer crimes de forma
a não ser percebidos pelas pessoas em razão de seus deslocamentos. É igualmente utilizado na prevenção do tráfico de entorpecentes e de crimes patrimoniais, devendo ser
sempre apoiado por uma viatura destinada ao eventual transporte de possíveis detidos.

7.2. Policiamento motorizado
Policiamento motorizado é procedimento realizado mediante utilização de automotores como meio de transporte e locomoção de policiais civis, podendo, entre eles, ser
incluídos todos os veículos elencados no Código de Trânsito Brasileiro.
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Um fator importante a ser observado durante o patrulhamento motorizado é o binômio
baixa velocidade e atitude expectante da equipe.
O policiamento motorizado cobre áreas maiores, proporcionando, assim, maior segurança, principalmente em horários noturnos.

7.3. Planejamento
O planejamento para ações nesses tipos de policiamento preventivo especializado
deve basear-se na análise de informações, nas estatísticas dos registros de ocorrências,
bem como nos estudos dos locais de maior incidência, previamente assinalados.
O policial civil empenhado na ação deve estar familiarizado com a área, dispor de
técnica, e fazer uso de meios adequados, tais como comunicações e armamento.

7.4. Regras básicas de policiamento preventivo motorizado com viaturas oficiais
O policiamento preventivo especializado motorizado com viaturas oficiais exige da
autoridade policial e de seus agentes obediência às seguintes regras básicas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

tenha em mente que, além de observar, você está sempre sendo observado;
trafegue em baixa velocidade, a fim de tornar ostensiva a operação em andamento;
evite uso de itinerários rotineiros;
dê mais de uma volta pela mesma quadra, com a finalidade de surpreender delinqüentes que não esperam por essa conduta;
quando necessário, dobre a esquina, pare a viatura e volte a pé, mantendo-se
oculto para melhor observar;
durante a noite, ao aproximar-se de becos, tome cuidado com a iluminação, para
não projetar sua sombra, não ser percebido pelos delinqüentes e não ser atacado
de surpresa;
ao usar faroletes, mantenha o braço estendido a fim de que o foco, em caso de
visualização por parte dos delinqüentes, não seja o do seu corpo, evitando-se,
assim, ser atingido por disparo;
familiarize-se com os elementos identificadores de veículos para, em caso de
vistoria, ter facilidade na localização e observação de seus números e agregados,
inclusive documentação;
tenha a atenção sempre voltada para veículos suspeitos estacionados defronte
a estabelecimentos comerciais, ou bancários, principalmente aqueles cujas atividades indiquem grande movimentação financeira;
dispense atenção redobrada a veículos cujos condutores vierem a cometer infrações de trânsito ou quando seus ocupantes não apresentarem características
condizentes com o modelo utilizado;
proceda detalhada averiguação em relação a veículos com painéis destruídos
ou que apresentem sinais de violação, bem como aqueles que forem encontrados
abandonados;
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12. proceda à revista de pessoas, principalmente durante a noite, quando portarem,
de forma suspeita, malas, pacotes, sacolas ou qualquer tipo de ferramenta;
13. fique atento em relação a mudanças domiciliares ou comerciais efetuadas à
noite, ou em finais de semana, averiguando o motivo do dia e horário escolhidos;
14. mantenha arquivo de fotos de criminosos e com ele familiarize-se em relação
àqueles cuja notícia de atuação seja a da área da ação policial;
15. tenha sempre em mente que, quando a viatura estiver estacionada, sua visão
deverá estar sempre dirigida para todas direções, devendo um policial civil permanecer do lado de fora da unidade móvel, a fim de proporcionar total cobertura;
16. abstenha-se de dormir durante o turno de trabalho e jamais abandone a viatura;
17. procure, de imediato, atender qualquer pessoa, conduta que deve ser adotada
pelo policial civil que estiver na cobertura, enquanto seu parceiro deve ficar
preparado para qualquer emergência;
18. idênticos procedimentos devem ser observados quando o trabalho for realizado
com viaturas descaracterizadas.

8. EMPREGO DE ARMAS, ALGEMAS, MUNIÇÕES E OUTROS DISPOSITIVOS
DE CONTENÇÃO
O policial civil, no desempenho de suas funções, dispõe de porte inerente à sua
atividade para armas permitidas. Em se tratando de patrimônio do Estado, outras armas
de calibre privativo podem ser utilizadas.

8.1. Tipos de armamento
Para desenvolver o trabalho atinente à sua função, o policial civil poderá portar armamento de calibre permitido, desde que cadastrado junto ao SINARM, mesmo porque, em
razão da função, tem porte autorizado. A autorização refere-se a arma cujo calibre não
exceda ao nominal “.380”.
Entretanto, em decorrência do poder de fogo utilizado por integrantes do crime
organizado e de quadrilhas ou bando, o Estado acabou por reequipar-se com armas de
maior poder ofensivo, entre elas as de uso até então somente permitido às Forças Armadas.
Nesses casos, o policial civil acaba recebendo, mediante carga, armamento de grosso calibre inclusive os nominais “.45” ou “.40”, sendo que, em face de ser de propriedade
da Instituição, o porte está implícito apesar de não figurar como aqueles permitidos, cuja
aquisição foi devidamente autorizada pelo Exército para uso da Polícia Civil.
Também, é possível a utilização de qualquer outro tipo de armamento de maior
poder ofensivo, tais como fuzis “AR-15”, “M-16”, ou qualquer similar, quando de propriedade do Estado, ou quando seu uso estiver devidamente autorizado pela autoridade
competente, ficando o policial civil implicitamente autorizado a dele fazer uso nas operações especiais.
A Lei nº 9.437/97, que instituiu o Sistema Nacional de Armas – SINARM, estabelece
condições para o registro e o porte de arma de fogo, define crimes, e dá outras providências,
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autoriza privativamente as autoridades policiais e agentes federais a portar armas de qualquer calibre, permitindo, inclusive, sua compra e venda em decorrência da função.
A Lei nº 11.060, de 26/2/2002, permite, no Estado de São Paulo, a utilização de armas
apreendidas, obedecida a legislação federal.

8.2. Cuidados especiais com armas
As armas utilizadas pelos policiais civis exigem cuidados especiais. Nesse sentido,
devem ser observadas as seguintes cautelas:
a) evite apontar uma arma para alguém, carregada, ou não, salvo se necessário disparar;
b) veja, por si mesmo, sem indagar a quem quer que seja, se uma arma está carregada,
sem colocar o dedo no gatilho, apontando-a numa direção segura;
c) evite praticar tiro “em seco”, salvo em lugar próprio, após rigorosa inspeção da
arma;
d) mantenha o revólver com o tambor completamente aberto quando transportá-lo
no estande;
e) escolha alguém para encarregar-se da disciplina no estande;
f) use somente cargas normais para as quais a arma tenha sido fabricada, verificando
se há obstrução no cano;
g) mantenha a arma sempre limpa e em condições de uso;
h) evite deixar a arma carregada onde alguém possa alcançá-la;
i) atire somente em alvos próprios.

8.3. Uso de algemas e remoção de presos
O uso de algemas, no Estado de São Paulo, deve obedecer o disposto no Decreto
nº 19.903, de 30/10/50, que regulamenta a matéria, além da Portaria DGP-28, de19/10/94.
No âmbito federal, o uso de algemas está previsto pelo artigo 199 da Lei nº 7.210/84, Lei
de Execução Penal, dependendo, ainda, de regulamentação por decreto federal.
Quanto ao uso de algemas, é preciso salientar que em nosso Estado, conforme preconiza o Decreto nº 19.903/50, que dispõe sobre o seu uso, podemos empregá-las, nos
seguintes casos:
1) para conduzir à presença da autoridade, tanto na Capital, como no interior do
Estado, os delinqüentes detidos em flagrante, em virtude de pronúncia ou nos demais
casos previstos em lei, desde que os mesmos ofereçam resistência ou tentem a
fuga;
2) para conduzir à presença da autoridade, os ébrios, viciosos e turbulentos, colhidos
na prática da infração e que devem ser postos em custódia, desde que o seu estado
extremo de exaltação torne indispensável o emprego de força;
3) para transportar, de uma para outra dependência, ou remover, de um para outro
presídio, presos que, pela conhecida periculosidade, possam tentar a fuga, durante
a diligência, ou tenham tentado, ou oferecido resistência, quando de sua detenção.
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É interessante citarmos, textualmente, o que diz ainda o citado decreto ao tratar do
abuso e uso indevido de algemas:
“Artigo 2º – Nos abusos e irregularidades, no emprego do meio de contenção
de que trata o presente decreto, serão levados ao conhecimento do Senhor Secretário da Segurança Pública, ou dos Delegados Auxiliares, que procederão, rigorosamente, contra as autoridades ou agentes faltosos, instaurando procedimentos
cabíveis à completa apuração de sua responsabilidade e aplicando as penas
correspondentes nos termos da legislação em vigor.”
Mais adiante, em seu artigo 3º, dispõe o decreto em apreço:
“As dependências policiais manterão livro especial para o registro das diligências em que tenham sido empregadas algemas, lavrando-se o termo respectivo,
o qual será assinado pela autoridade, pelo escrivão e pelo condutor do preso,
infrator, ou insano recolhido em custódia, na forma do disposto no art. 1º ”.
No termo, de que trata o artigo em análise, deverá ser esclarecido o motivo que
determinou o emprego do meio de contenção.
A propósito, o preso somente poderá ser desalgemado mediante ordem da autoridade competente, que deverá ser previamente informada a respeito da periculosidade do
suspeito.
Nessas situações, o preso não poderá:
a) trazer consigo dinheiro ou objetos pessoais;
b) permanecer livre da vigilância da escolta em qualquer ocasião;
c) manter contato com parentes, amigos ou quaisquer outras pessoas;
d) ser entregue sem o devido recibo; e
e) ser algemado em suportes fixos, salvo situações excepcionais.
Quando do embarque ou desembarque de presos algemados em transportes coletivos, deve-se, sempre, ter em vista a incolumidade própria e a dos demais passageiros.
Vindo o preso a ser acometido de mal súbito, deve a escolta valer-se dos meios imediatamente disponíveis, sem descuidar-se das medidas de segurança. O policial civil deverá
estar sempre atento, visto que o preso poderá estar simulando doença para criar oportunidade de fuga.
Nessas circunstâncias, deve-se providenciar, na primeira localidade, os necessários
cuidados médicos, através das respectivas autoridades.
Ficando o preso internado, cientificar-se-á a autoridade competente, não devendo
as medidas de segurança serem aliviadas pela escolta, ainda que realmente doente.
Caso a escolta conduza vários presos, estes deverão estar algemados braço a braço.
Cautelas especiais devem ser tomadas por ocasião da realização da escolta de menores e de portadores de doenças infecto-contagiosas, ou mentais, que deverão ser transportados em viaturas apropriadas.
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Os policiais civis devem portar suas armas de modo que os presos fiquem impossibilitados de apanhá-las. Informações quanto ao lugar para onde se dirigem, hora de chegada,
local de parada, mudança e meios de transporte não devem ser fornecidas aos escoltados
e, muito menos, a terceiros.
Finalmente, os presos nunca devem ficar fora do alcance da vista da escolta e a ninguém deve ser permitido passar entre o preso e o condutor.

8.4. Imobilização de pessoas incontroláveis
É comum, nos turnos de trabalho, o policial civil deparar-se com pessoas incontroláveis. Diante do caso concreto, deverá imobilizá-las, retirando-as do local, a fim de evitar
aglomerações e situações embaraçosas. Deverá, então, adotar medidas de segurança para
não ser surpreendido por qualquer pessoa. Possíveis gritos e ofensas que despertem atenção
dos transeuntes não devem perturbar a ação do policial civil que, com calma e tranqüilidade, procurará resolver a situação.
Não se deve esquecer do arrolamento de testemunhas e de tudo aquilo que pertencer
àquela pessoa, tais como, objetos de valor, dinheiro, jóias, relógios, para, em seguida, se
for o caso, encaminhá-la à unidade hospitalar.

8.5. Contenção de pessoas alcoolizadas ou sob efeito de substâncias análogas
Caso a pessoa apresente sintomas de coma alcoólico, ficando inconsciente, e em
conseqüência, sem capacidade para manter-se em pé, não deverá ser recebida ou conduzida
à unidade policial, sem antes passar pelo Pronto Socorro.
Constatada a alcolemia, deverão ser relacionados pelo policial civil os pertences e
valores do alcoolizado, arrolando-se testemunhas, a fim de se evitar queixas e eventuais
acusações posteriores.
Estando o embriagado ferido, após medicado, pode ser conduzido até a unidade policial da área, para as providências complementares. Caso fique internado, ou em observação no Pronto Socorro, necessário se torna a transmissão desses dados à unidade policial
de atribuição e à respectiva família.
A autoridade policial e seus agentes não devem levar em conta as eventuais ofensas
do bêbado, uma vez que tal comportamento é muito comum, visto que a pessoa não está
sóbria e, portanto, sem plena noção do que faz e do ridículo a que se expõe.
Idêntico procedimento deverá ser adotado quando a pessoa apresentar sintomas de
intoxicação por substâncias de efeitos análogos ao álcool, v.g., LSD, heroína, cocaína,
maconha, crack, cola de sapateiro etc.

8.6. Uso de gases e munições persuasivas de efeito moral
Finalmente, o policial civil empenhado em operações especiais poderá fazer uso de
gás “pimenta”, cuja finalidade é possibilitar a imobilização de delinqüentes, cuja reação
seja inevitável.
Equipamentos modernos de emissão de correntes elétricas também são recomendáveis no controle de situações embaraçosas com pessoas violentas.
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como se sabe, a doutrina do policiamento preventivo especializado é freqüentemente utilizada na repressão de seqüestros-relâmpago, roubos com reféns, furtos e roubos de
automóveis, roubos e desvios de cargas e na repressão aos delitos de entorpecentes, como
ensinam Pedro Herbella Fernandes e Luiz Carlos Uzelin1, autores inspiradores deste
capítulo.

1 HERBELLA FERNANDES, Pedro e UZELIN, Luiz Carlos. Operações Policiais, Acadepol, São
Paulo, 2001.
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Capítulo XIII
CERCO
Sumário: 1. Considerações preliminares; 1.1. Espécies de cerco; 2. Objetivo; 3. Modalidades
de cerco; 3.1. Cerco programado; 3.2. Cerco ocasional; 3.2.1. Local aberto; 3.2.2. Local fechado; 4. Levantamento de dados, aproximação e meios de ação; 4.1. Levantamento de dados;
4.2. Aproximação; 4.3. Meios de ação; 5. Considerações finais.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Derivado do latim circu, cerco significa, genericamente, ato ou efeito de cercar; aquilo
que circunda, cinto, lugar cercado, roda, círculo.
Para fins policiais civis, cerco é procedimento adotado para a perseguição e limitação de locomoção de pessoas, seja na zona urbana, seja na rural, de tal forma que a ação,
preferencialmente, seja feita na área circunferencial onde encontram-se as pessoas a serem
capturadas.
Cerco é ato ou efeito de cercar, termo emprestado do léxico militar, empregado e utilizado pelas Forças Armadas para designar a ação de cingir o inimigo visando sua rendição.
Na atividade policial civil, a exemplo do que ocorre nas ações militares, seu objetivo
é imobilizar o inimigo, no caso, o criminoso, durante a prática delituosa. Vale dizer que,
para o sucesso desse procedimento, torna-se necessário um preciso levantamento do local,
uma correta seleção dos agentes e uma ação rápida e ordenada, neutralizando a possibilidade de reação dos suspeitos.

1.1.

Espécies de cerco

O cerco pode ser efetuado em locais abertos ou fechados, cada qual com peculiaridades próprias. Os locais fechados, numa observação superficial, aparentam ser menos
complexos mas, na realidade, são os que mais riscos representam aos envolvidos, tanto
policiais civis, quanto sitiados. Em um local fechado, o bloqueio de vias de acesso, o corte
dos serviços de água e luz, na medida em que enfraquecem o grupo cercado, também
desenvolvem em seus membros a sensação de desespero, ocasião em que atitudes imprevistas podem ocorrer. Mister, nesse instante, que os policiais civis contem com um agente
habilitado como negociador, que mantenha permanente comunicação com os delinqüentes,
objetivando sua rendição pacífica, libertação de reféns e entrega, se for o caso, de armas
e outros objetos relacionados ao crime.
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Quanto aos locais abertos, importante consignar as providências de cunho preventivo, tais como, o afastamento de transeuntes e curiosos das proximidades, o bloqueio das
vias de acesso de pedestres e de veículos, a manutenção da Imprensa a uma distância
segura, e a utilização de grande efetivo policial civil, bem como de forças auxiliares para
utilização em casos imprevistos. Nesta hipótese, a negociação com os cercados parece
ser a melhor fórmula para o sucesso da operação.

2. OBJETIVO
O principal objetivo do cerco policial é impedir que as pessoas que tenham cometido uma infração penal possam fugir de um local fechado ou aberto.

3. MODALIDADES DE CERCO
Considera-se, para fins preventivos especializados, a existência de duas modalidades
de cerco, o programado e o ocasional.

3.1. Cerco programado
Cerco programado é procedimento que, antecedendo a ação principal, envolve todo
um trabalho de reconhecimento do local e das medidas a serem adotadas em cada situação específica emergente.
Devem ser levados em conta vários fatores, a saber, situação do terreno, vias de
acesso, vias de retraimento ou fuga, probabilidade de reação dos cercados, seu grau de
periculosidade, possibilidade de risco de vida aos moradores da área e, finalmente, a
existência de reféns.

3.2. Cerco ocasional
Cerco ocasional é procedimento que resulta de uma operação policial rotineira.
Hipoteticamente, pode-se exemplificar a espécie quando alguém se esconde em edificações
ou, até mesmo, em campos abertos, como matagais.
Ambos procedimentos dependerão, primordialmente, se os locais são abertos e
fechados.
Explanadas as duas modalidades, que serão devidamente utilizadas quando do
atendimento de uma ocorrência, é preciso ressaltar que o procedimento a ser adotado
dependerá, primordialmente, do local.
3.2.1. Local aberto
Considera-se local aberto uma área desprovida de elementos que dificultem a visão
do delinqüente, como, por exemplo, uma rodovia.
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3.2.2. Local fechado
Considera-se local fechado uma área em que o campo de visão seja restrito ou inexistente, levando-se em consideração os obstáculos situados entre as pessoas cercadas e os
policiais civis.

4. LEVANTAMENTO DE DADOS, APROXIMAÇÃO E MEIOS DE AÇÃO
Neste tópico analisaremos, separadamente, o levantamento de dados, a aproximação
e os meios de ação.

4.1. Levantamento de dados
Nos casos de cerco programado, deve-se providenciar um levantamento da área,
através dos fatores de situação do terreno, vias de acesso ao local, vias de retraimento ou
de fuga. Há que se considerar, ainda, a probabilidade de reação e o grau de periculosidade
dos delinqüentes, a possibilidade de risco de vida dos moradores adjacentes e do surgimento
de reféns.
Todas as normas de procedimento de cerco devem partir de um comando único,
de preferência autoridade policial, obviamente experiente, conhecedora das regras
básicas.
É necessário que, durante o levantamento, seja traçado um plano específico, simples,
e que sua aplicabilidade seja entendida por todos os policiais civis empenhados na ação,
contendo dados completos sobre o local, bem como informações adicionais porventura
existentes.

4.2. Aproximação
Um dos principais momentos da operação é o da aproximação do local, que exige
atenção total quanto ao surgimento do elemento surpresa.
O número de viaturas, e até mesmo de policiais civis a serem utilizados na operação,
deve ser suficiente, sem excessos, devendo aquelas ser estacionadas à distância, salvo se o
local permitir sua chegada sem que os cercados dele escapem, revelando, assim, os objetivos da missão e as atribuições de cada policial civil, evitando-se, portanto, indecisão no
momento do cerco.
O policial civil, quando da realização da aproximação, além de toda atenção devida,
deve pôr em prática técnicas de progressão, aproveitando-se de abrigos e de coberturas
que lhe dêem proteção, considerando onde, quando e por quê está progredindo.
Ocorrendo a possibilidade de se proceder ao cerco em uma edificação, este deverá
ser organizado de forma a evitar fogo cruzado entre os próprios policiais civis, sob forma
de lua, diamante etc.
225

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

4.3. Meios de ação
Concluído o cerco, deve ser ordenado aos cercados que acendam as luzes, caso a
energia não tenha sido cortada, e que saiam com as mãos sobre a cabeça, ocasião em que
serão imobilizados mediante uso de algemas.
Na fase seguinte, uma revista minuciosa deverá ser realizada no interior do imóvel, objetivando localizar pessoas ou objetos de interesse policial judiciário, tais como, a
res furtiva, armamentos, tóxicos etc.
Caso não seja obedecida a ordem, poderão ser utilizados artefatos químicos, como
gás lacrimogêneo, que, certamente, forçará a saída de quem estiver dentro do prédio.
Merece especial atenção o momento da saída dos cercados do imóvel, uma vez que
podem tentar romper o cerco utilizando-se de armamento. Necessária, nesse momento, a
avaliação da proteção que o terreno proporciona, sem que os policiais civis afastem-se da
unidade móvel, pois, em caso de troca de tiros, o melhor abrigo será atrás do motor.
Havendo necessidade de ingressar no prédio, os policiais civis deverão fazê-lo em
conjunto, a fim de evitar serem surpreendidos isoladamente e, também, para proporcionar
auxílio mútuo.
Nesses momentos, o armamento utilizado deve estar à mão e, em se tratando de
revólver, não deve estar engatilhado.
Quando da efetiva ação policial, erros devem ser evitados, sob pena de perda de vidas
ou dos cercados escaparem. Enfim, não deve faltar planejamento básico, ou seja, descoordenação, falta de comando único, excesso de recursos materiais e humanos. A operação deve ser comunicada aos órgãos competentes, definida a atuação de cada policial civil,
as cautelas a serem adotadas, a utilização do terreno, no tocante à proteção dos circunstantes, antes do esgotamento de outras possibilidades, como, por exemplo, a utilização de
artefatos químicos, afastada a ação precipitada visando solucionar a ocorrência policial.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
É muito difícil elencar outros tipos de cerco, uma vez que, realizado em local aberto
ou fechado, engloba todas as conseqüentes sub-espécies, exemplificadamente, em interior
de edificações, em lugares habitados ou não, no recesso de veículos etc.
O policial civil mantendo a observação e acompanhamento das ações, sobretudo
aquelas praticadas por organizações criminosas, poderá agir cautelarmente, sendo lhe até
permitido que, diante de situação flagrancial, aguarde o melhor momento, retardando a
operação, objetivando, assim, o fortalecimento do conjunto probatório.
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Capítulo XIV
ESCOLTA
Sumário: 1. Considerações preliminares; 2. Modalidades; 2.1. Escolta vip; 2.2. Escolta de
adolescentes; 2.3. Escolta de objetos; 2.4. Escolta de presos; 3. Normas de segurança; 3.1.
Cautelas preliminares; 3.2. Tipos de escolta; 3.3. Planejamento; 3.4. Uso de algemas; 3.5.
Dinâmica da escolta; 3.5.1. Utilização de sanitários; 3.5.2. Medidas complementares; 4. Proteção a dignitários; 5. Considerações finais.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Derivada do latim, escolta significa, genericamente, policiais, corpo de tropa, embarcações, aviões etc., destacados para acompanhar, guardar ou defender pessoas ou coisas.
Igualmente, significa ir ou seguir junto de determinada pessoa ou coisa.
Escolta de presos é todo deslocamento de 2 (dois) ou mais policiais conduzindo,
com segurança, pessoa legalmente custodiada à presença da autoridade policial ou judiciária, de um estabelecimento penal para outro, de uma para outra comarca, aos institutos
de saúde física e mental e a outros locais, conforme determinação.

2. MODALIDADES
As modalidades de escolta policial são, dentre outras, a escolta vip, a escolta de
adolescentes, a escolta de objetos e a escolta de presos.

2.1. Escolta vip
Entende-se por escolta vip o procedimento realizado para guardar, conduzir e proteger pessoa específica, geralmente investida de grande representatividade econômica,
social ou política.
Diversamente das demais modalidades de escoltas policiais, tem por finalidade evitar a prática de roubos, seqüestros ou outros atos lesivos à integridade física da pessoa
escoltada, diferentemente da escolta de presos, que evita, primordialmente, a fuga e o
arrebatamento de detentos.
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2.2. Escolta de adolescentes
A escolta de adolescentes, embora não constitua responsabilidade específica do
policial civil, é destinada a encaminhar jovem autor de ato infracional à Justiça da Infância
e da Juventude, ao Ministério Público ou à Fundação do Bem Estar do Menor – Febem,
conforme disposição do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – Lei nº 8.069/90,
e Resolução SSP-72 de 29/10/90, vedado seu transporte em compartimento fechado de
viatura policial, bem como o uso de algemas, como forma de preservação de sua integridade física e mental, conforme disposto no artigo 178 da apontada lei.
Diante do caso concreto, a autoridade policial e seus agentes adequarão a escolta
à legislação vigente.

2.3. Escolta de objetos
A escolta de objetos é procedimento realizado por 2 (dois), ou mais policiais, conduzindo, com segurança, constante vigilância, proteção e assistência, coisas, em razão da
necessidade do seu deslocamento.

2.4. Escolta de presos
A escolta de presos é deslocamento realizado por 2 (dois) ou mais policiais, conduzindo, com segurança, constante vigilância, proteção e assistência, pessoa custodiada
fora do estabelecimento prisional.

3. NORMAS DE SEGURANÇA
Dentre as modalidades apontadas, a que mais interessa à Polícia Civil é a escolta de
presos, principalmente no tocante às normas de segurança relativas ao transporte, proteção
e assistência.
A escolta somente deverá ser realizada quando houver motivo ou documento legal
que a habilite, seja mediante requisição judicial ou policial, para fins de transferência,
zelando pela entrega de pessoas no local de destino, preservando, conseqüentemente, sua
integridade e segurança.
Para efeitos didáticos, dividiremos as escoltas em programadas ou emergenciais,
as primeiras, decorrentes de requisição judicial, ou agendamento prévio, e as segundas,
as advindas da imperiosidade do socorro médico, ou de fatos não previsíveis.
O preso, quando conduzido, não poderá trazer consigo dinheiro ou objetos pessoais, permanecer livre da vigilância em qualquer ocasião, manter contato com parentes,
amigos, ser entregue sem o devido recibo e ser algemado em objetos fixos, salvo em casos
excepcionais. Também, não deverá, quando do embarque e desembarque de coletivos,
colocar em risco a incolumidade própria e dos demais passageiros.
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3.1. Cautelas preliminares
Os policiais civis encarregados da escolta, em princípio 2 (dois) para cada preso,
devem tomar medidas de cautela, a fim de impedir fugas, evitando que mantenham contato com outras pessoas, bem como locais que possam propiciar oportunidades de evasão.
Quanto maior o número de presos, maior a necessidade de adequação do número de
policiais civis encarregados da escolta.
Importante lembrar que nunca se deve informar ao preso o trajeto e destino a serem
tomados, hora de chegada, local de parada e meios de transporte. Quanto a estes, pode-se
utilizar de ferrovias, viaturas, ônibus, aeronaves e automóveis.
Deve o policial civil permanecer sempre atento, pois o preso pode simular alguma
doença para fugir.
Caso a enfermidade não seja constatada, deve o policial civil comunicar imediatamente o fato à autoridade competente, sem se descurar das medidas tomadas para a
escolta.

3.2. Tipos de escolta
A escolta, no âmbito da Polícia Civil do Estado de São Paulo, poderá ser realizada
a pé ou sob forma transportada, nos termos da Resolução Conjunta SSP/SAP 1/95.
A escolta de presos realizada pela Polícia Judiciária será executada, preferencialmente,
por agentes da autoridade em exercício nas unidades policiais civis.

3.3. Planejamento
A autoridade policial, quando da elaboração do planejamento da escolta, deverá
atentar para os seguintes aspectos: número de presos e número de policiais civis, periculosidade, destino, itinerário, meios de transportes, tempo de duração da diligência, recursos e
apoios.
Deve levar em conta, também, no planejamento, a infração penal cometida, o grau
de periculosidade e os antecedentes criminais do escoltado.

3.4. Uso de algemas
O uso de algemas é disciplinado pelo Decreto nº 19.903, de 30/10/50, complementado
pela Resolução SSP – 72, de 29/10/90.
Todo preso, antes de ser algemado, será submetido à busca pessoal. Esta providência
será adotada logo na saída da carceragem e antes do início do translado, que será feito,
preferencialmente, em viatura policial específica, dotada de dispositivos adequados, tanto
para segurança do policial civil como do preso. Cuidado especial deve ser dispensado
quando houver necessidade de imobilizar presos a suportes fixos, devendo ser evitado tal
procedimento.
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Conduzido a pé, o preso deverá ser algemado a um dos integrantes da escolta, do lado
oposto em que este portar sua arma e, quando o número de escoltados for grande, todos
devem ser algemados uns aos outros, braço a braço.
Inexistindo ordem da autoridade competente, o preso deve ficar sempre algemado,
seja no Fórum, seja em estabelecimento de saúde, seja na realização de exames, salvo se
necessária a liberdade dos braços.
O preso só será desalgemado mediante prévia ordem da autoridade competente.

3.5. Dinâmica da escolta
É importante que os presos nunca fiquem fora da vista da escolta e a ninguém deve
ser permitido passar entre o preso e o condutor.
Basicamente, as regras da escolta são aplicáveis para todos os tipos de transporte.
No entanto, devem ser destacadas outras observações práticas, pois, caso o escoltado
seja perigoso, deve-se aumentar a proporção de participantes da escolta, utilizando-se,
inclusive, policiais civis em trajes comuns, sem identificação ostensiva.
3.5.1. Utilização de sanitários
Antes da utilização de sanitários pelos presos, devem estes ser previamente revistados, constituindo medida cautelar alternar seu uso, evitando-se aqueles que possuam
outra porta ou janelas.
Nessas ocasiões, a porta do sanitário deverá permanecer aberta, enquanto em uso.
Nessas situações, se possível, um policial civil deve permanecer entre a porta e o batente,
evitando, assim, que a porta venha ser fechada, por dentro, pelo escoltado.
3.5.2. Medidas complementares
Antes da partida, é preciso que a escolta disponha de recursos materiais, tais como,
passes, verba de alimentação e combustível. O escoltado, nessas oportunidades, deve
alimentar-se no próprio compartimento de presos da viatura, sendo importante frisar que
deverá fazê-lo sem a utilização de garfos, facas, copos e pratos de vidro.
O abastecimento, durante o transporte, deverá, sempre, ser realizado em locais alternados, a fim de ser evitada alguma surpresa.
Quando, para o transporte, forem utilizados ônibus, trem ou avião, as últimas poltronas devem ser reservadas para a escolta, facilitando o acesso ao sanitário, sem constranger os demais passageiros e, sobretudo, preservando, em última análise, a segurança
da escolta, que sempre embarcará antes dos passageiros, desembarcando depois.
Em automóvel, o preso será conduzido no banco traseiro, do lado oposto ao do motorista, se possível com dois pares de algemas, uma unindo seus braços e outra unindo-o ao
escoltador.
Para se escoltar com segurança deve-se, inicialmente, verificar o estado das algemas, do armamento e da munição. Nunca se deve algemar o escoltado em pontos fixos ou
aceitar caronas.
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Durante a realização da escolta, devem ser utilizados roteiros diferenciados de ida e
de volta do local para onde se transportará o preso, conduzindo-o, preferencialmente, em
viatura adequada.
O policial civil, sobretudo nessas situações, não deve aceitar qualquer espécie de
auxílio, bebidas ou refeições, oferecidas pelo escoltado, familiares ou conhecidos.
A fim de se evitar eventual possibilidade de resgate ou fuga, os policiais civis devem
ficar atentos aos incidentes de percurso, como, falhas mecânicas, veículos suspeitos, queda
de barreiras, comandos de trânsito e outras situações.

4. PROTEÇÃO A DIGNITÁRIOS
A proteção a dignitários é escolta realizada para proporcionar a determinadas pessoas
segurança em relação aos cargos que exercem.
Sem exigir criterioso estudo, tal proteção deve seguir os métodos de segurança tradicionais de escolta, proporcionando segurança física às autoridades contra terceiros que
possam atentar contra sua incolumidade física.
Normalmente, tal proteção é efetuada por sua própria escolta e pela Polícia Federal.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Importante frisar que, por ocasião do recebimento do preso, deve-se atentar para
a sua periculosidade, objetivando colocá-lo em local adequado à sua própria segurança,
bem como a dos escoltadores. Tal recebimento deve ser instruído com documentação
pertinente.
Após verificação do seu conteúdo, firmar-se-á recibo da entrega do preso, cessando,
assim, a responsabilidade dos integrantes da escolta.
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Capítulo XV
GERENCIAMENTO DE CRISES
Sumário: 1. Considerações preliminares; 1.1. Definição; 2. Alternativas táticas e seus princípios; 2.1. O processo de negociação; 2.2. Emprego de agentes não letais; 2.3. O sniper; 2.4.
Assalto (assault); 3. Espécies básicas e suas diferenças; 3.1. Crise nas prisões; 3.2. Crise e
extorsão mediante seqüestro; 3.3. A tomada eventual de reféns; 3.4. O papel da vítima no
estado crítico; 4. Considerações finais.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
O vocábulo crise, por si só, expressa sentimento de tensão, de conflito. Nesse diapasão,
podemos entendê-lo como uma “manifestação violenta e repentina de ruptura de equilíbrio”1. Para nossos propósitos, esse “equilíbrio” traduz-se na denominada ordem social
ou pública que, por sua vez, exprime o estado de tranqüilidade assegurado a todas as
pessoas que integram a sociedade.
Por conseguinte, rompida essa concórdia, cabe ao Estado, como titular do ordenamento jurídico, recompô-la a todo custo, fazendo, inclusive, uso da força. Por outro lado,
pode ocorrer que essa reativação não ocorra de forma instantânea, uma vez que existem
casos onde os agentes do Estado, antes da consecução desse objetivo, terão de lidar com
os perpetradores daquele incidente, que, não raro, poderá demandar uma série de indesejáveis e cansativos percalços, até alcançar um resultado final.
Destarte, nos eventos que envolvam privação da liberdade, ou ainda, naqueles relacionados a revoltas ou motins de presos, caberá aos agentes estaduais, por vezes munidos
de suportes técnicos externos, administrar hipóteses de conflitos, a fim de neutralizar
qualquer situação de perigo real à incolumidade das vítimas.

1.1. Definição
Para o Ministério da Justiça, a condição crítica é definida como “um evento ou situação crucial que exige uma resposta especial da Polícia a fim de assegurar uma solução
aceitável”.
1

HOLANDA FERREIRA, Aurélio Buarque de. Novo Dicionário da Língua Portuguesa, p. 402.
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“Administração de impasse de perigo”, nomenclatura adotada por Luiz Carlos Rocha,
“é o conjunto de medidas policiais para identificar, obter e aplicar os recursos necessários
ao atendimento de uma situação de perigo atual ou iminente”.2
Rodrigo Victor da Paixão, oficial da PM de Goiás, define crise como “o evento ou
situação crucial que exige uma resposta especial dos órgãos da segurança pública a fim
de assegurar uma solução aceitável”.3
O gerenciamento de crises pode ser entendido, enfim, como a gestão intelectual,
tática e técnico-investigativa de um determinado evento crucial, onde esteja se desenvolvendo um impasse entre um ou mais perpetradores e o Estado, e que, através de
agentes públicos previamente treinados, tencionará emprestar-lhe um termo pacífico ou
razoável.

2. ALTERNATIVAS TÁTICAS E SEUS PRINCÍPIOS
É evidente que os tipos penais, pautados pela privação da liberdade individual, passaram a ser praticadas com maior freqüência nas duas últimas décadas do século vinte.
Preocupado com o imoderado recrudescimento dessas atividades, o Estado passou
a investir em unidades policiais de resposta imediata, para, assim, emprestar maior profissionalismo e credibilidade no atendimento de situações críticas.
Doutrina o instrutor de segurança pública e privada, Ricardo de Toledo Vaz Guimarães,
conforme informa Lima Lessa, que as quatro etapas, ou alternativas táticas, que caracterizam um evento crítico, desde o seu início, são: a) o processo de negociação; b) o emprego
de agentes não letais; c) o sniper e d) o assalto (assault).
Assim, para que se possa ter uma ampla visão desse processo, vejamos, de forma
pormenorizada, cada uma dessas etapas.

2.1 O processo de negociação
A negociação, logo no início da crise, é a mais recomendada alternativa para a solução de um impasse, uma vez que a libertação dos reféns e a rendição pacífica dos captores
são as principais metas dos órgãos estaduais de segurança.
Deflagrado um estado de crise, cabe aos primeiros agentes policiais, que chegarem
ao local, o seu isolamento imediato, com o emprego de fitas plásticas, tripés ou instrumentos similares, a fim de que as equipes de gerência tenham o controle absoluto do sítio.
O passo seguinte requer a imediata evacuação da área, a fim de que a ela só tenham
acesso os integrantes do grupo de crise. Os demais espectadores devem ser mantidos a uma
distância não inferior a 150 (cento e cinqüenta) metros, a fim de que se evite o acúmulo
de curiosos, jornalistas e bisbilhoteiros contumazes. É igualmente recomendado que os
2
ROCHA, Luiz Carlos, citado por Marcelo de Lima Lessa em sua dissertação Gerenciamento de crises,
Acadepol, 2002.
3
PAIXÃO, Rodrigo Victor, citado por Marcelo de Lima Lessa, op. cit., Acadepol, 2002.
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policiais civis ou militares que estejam no local, quando da chegada dos times especializados, retornem para seus afazeres normais.
Antes de iniciar a negociação, o gerente intelectual, ou negociador, deve ser detalhadamente informado sobre a espécie de crise, se em residência, presídio, horário de início,
detalhes sobre os perpetradores, se estão armados, drogados, etc., supostas lideranças,
sexo, idade e condição de saúde dos reféns, além de eventuais armas portadas, a fim de se
traçar um plano inicial de trabalho.
Caso possível, é igualmente recomendável a realização de entrevista com eventuais
vítimas e testemunhas que, de qualquer modo, tenham presenciado a investida dos captores, e, com sucesso, sido soltas ou resgatadas.
De forma concorrente, a equipe de gerência tática, ou de assalto, passa a efetuar um
levantamento do local, inclusive com plantas físicas, a fim de localizar todos os acessos e
saídas, bem como os canais de energia elétrica, de comunicação e de abastecimento, que,
dependendo da crise, poderão ser interrompidos.
Registre-se que, numa eventual e inesperada ação armada dos tomadores, a equipe de
assalto, após sinalização do gerente intelectual, deve agir de pronto, em razão da necessidade da imediata elaboração de um plano de investida ou arremetida.
No mesmo diapasão, os gerentes técnicos incumbem-se do trabalho de logística, angariando informações sobre os envolvidos, capitaneando os recursos externos exigidos pelas
gerências anteriores, como médicos, psicólogos etc.
Estando todos a postos, inicia-se a negociação, que, à vista de cada caso concreto,
tomará um rumo específico.
O “negociador” deve ser paciente, persistente e circunspecto, uma vez que o processo de negociação, por vezes desgastante, requer uma série de requisitos peculiares,
dentre os quais, conhecimento absoluto da doutrina do gerenciamento de crise, respeitabilidade, confiabilidade, maleabilidade, fleuma, paciência, raciocínio rápido, espírito de
equipe, disciplina, autoconfiança, autocontrole, comunicabilidade e perspicácia.
De início, o negociador deve apresentar-se ao captor, sem com isso usar de qualquer artifício agressivo ou intimidador. Após identificar-se, deve colocar-se na posição
de ouvinte, a fim de angariar os reclamos dos captores e iniciar o processo de barganha.
Nesse período inicial, é muito importante a manutenção de um clima de confiança entre
o negociador e os perpetradores, que, de forma branda, devem ser instados a oferecer
provas sobre a incolumidade dos reféns, a fim de que a negociação tome o melhor curso.

2.2 Emprego de agentes não letais
A utilização de agentes não letais, v.g., gases lacrimejantes, granadas de efeito moral,
lançadores de descarga elétrica, balas de borracha etc., são medidas constantemente aconselháveis, principalmente nas hipóteses em que inexistirem reféns no sítio crítico. Tal manobra, por vezes, diminui a capacidade de defesa dos agressores, facilitando, assim, a rápida
investida das unidades de intervenção tática, ou de assalto.
Para Guimarães Vaz, citado por Lima Lessa, as forças policiais devem ter cuidado
com a ignição pirotécnica peculiar a alguns dos artefatos em questão, já que, se alguns deles
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forem lançados em determinados locais adversos, como por exemplo, teatros ou postos
de gasolina, poderão causar incêndios inesperados.4
Guardando íntima relação com essa técnica, os denominados “processos de inquietação” são constantemente empregados em situações críticas para desgastar psicologicamente os resistentes, ou amotinados.
Tal modo de conduta consiste, por exemplo, na demonstração de força do Estado,
mediante utilização de bombas de efeito moral, acionamento de sirenes, atos de acender
e apagar de luzes, vôos rasantes de helicópteros etc.

2.3. O sniper
Essa técnica específica, também conhecida por “tiro de comprometimento”, objetiva
neutralizar a ação do agressor nas hipóteses em que restarem infrutíferas as negociações,
ou ainda, se o perigo à incolumidade vital dos reféns tornar-se inaceitável.
Deve-se considerar que esta alternativa é sumamente delicada, uma vez que o responsável pelo disparo deve ser especialmente treinado, e, ainda, muito bem equipado, já
que um simples erro, ainda que mínimo, pode comprometer a vida do refém.
É certo que o sniper, durante um estado crítico, nunca deve imiscuir-se com os
demais interventores, visto que sua única missão, por certo, é a de observar o terreno do
impasse. Portanto, o atirador só deve entrar em ação quando estiverem esgotadas todas as
providências de negociação, posto que, enquanto esta mantiver seu curso, a prioridade é
a incolumidade dos reféns e a rendição pacífica dos captores.
Se as negociações restarem infrutíferas e as condições fáticas e locais assim o permitirem, o gerente intelectual, através do agente observador e rádio-operador, licencia o
sniper para o disparo. Isso não quer dizer, entretanto, que o tiro será dado de imediato.
Dependerá, é óbvio, do melhor ângulo a ser encontrado.

2.4. Assalto (assault)
Entende-se por assalto a investida rápida, oportuna e arrojada de determinado sítio
crítico, com o único propósito de por termo ao impasse adverso.
Tal modalidade de intervenção justifica-se, apenas, para o resgate dos reféns, em
restando inúteis todas as alternativas anteriores.

3. ESPÉCIES BÁSICAS E SUAS DIFERENÇAS
A gerência de uma crise, conforme vimos, dispõe de uma série de técnicas específicas, que, se corretamente seguidas, proporcionarão resultados amplamente satisfatórios,
como a libertação dos reféns e a prisão ou a contenção dos captores.
4
LIMA LESSA, Marcelo de. Gerenciamento de crises, dissertação para concurso na Acadepol-SP, edição
do autor, São Paulo, 2001.
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Neste tópico, passaremos a analisar os principais tipos de crises atendidas pelas
equipes especiais das forças do Governo, bem como as diversas peculiaridades que as
caracterizam.

3.1. Crise nas prisões
Os incidentes prisionais (fugas, evasões e movimentos reivindicatórios), tornaramse uma constante nos dias de hoje. O Ilanud (Instituto Latino Americano das Nações
Unidas para a Prevenção do Delito e Tratamento do Delinqüente), enumerou algumas das
principais causas que levam os presos a se rebelar, dentre elas, a morosidade na concessão de benefícios, a deficiência da assistência judiciária, o ambiente violento dentro do
cárcere, a superlotação, as tentativas de fuga frustradas, as sevícias em geral, etc.
Irrompido um estado crítico num estabelecimento prisional (ou carcerário), cabe
ao primeiro policial civil que dele tomar conhecimento, analisar o grau de periculosidade
do impasse, já que, não raro, os presos desejam apenas chamar a atenção para um problema de fácil resolução, como, por exemplo, a troca de alimentação, saídas médicas
emergenciais, problemas de energia, etc. Nesses casos, enquanto dura o entrevero, geralmente, resolvido em curto espaço de tempo, é prudente que alguns agentes fiquem à
espreita, para garantir a ordem carcerária. Entrementes, não há de se desprezar os denominados “movimentos reivindicatórios”, nos quais os familiares dos presos, enquanto
em visita àqueles, recusam-se a deixar o cárcere enquanto não forem atendidos alguns
dos reclamos propalados pelos segregados. Tais tipos de crise (ordinárias), via de regra,
são de fácil resolução, já que a incolumidade física dos denominados “reféns espontâneos”, por pertencerem ao círculo íntimo dos captores, não estará ameaçada.
Em contrapartida, nos motins com violência à pessoa (extraordinários, por exigirem intervenção especializada), a primeira providência a ser tomada é a interrupção dos
sistemas de água e de luz. O gerente intelectual, então, inicia o processo de negociação,
atentando, inicialmente, pelos seguintes itens: lideranças do motim; número e estado de
saúde dos reféns; número e qualidade das armas em poder dos amotinados e existência de
álcool e narcóticos com os presos.
Os primeiros instantes desse processo são pautados pela obtenção das reivindicações dos amotinados, que somente serão atendidas, se integradas ao ordenamento jurídico (transferência de uma unidade para a outra; presença de juízes ou promotores para o
esclarecimento dos processos de execução e comparecimento dos órgãos corregedores
para a constatação de eventual transgressão por parte dos agentes de custódia e medidas
que visem aperfeiçoar a assistência jurídica ou médica dos presos). Registre-se que toda
concessão só deve ser efetuada se precedida da troca de um refém (ou favor similar).
Em contrapartida, dentre algumas das providências que são altamente evitáveis, mister
citar as seguintes: a colocação de drogas na comida ou bebidas encaminhadas ao tomador
de reféns; a cessão de bebidas alcoólicas; trocar reféns; desarmar agentes policiais para
negociar face a face; entregar quaisquer tipos de armas para os perpetradores (inclusive
falsas ou desativadas); entregar rádios ou aparelhos de TV para os tomadores de reféns;
demonstrar preocupação excessiva ou descaso absoluto pelo bem estar dos reféns; prometer libertação de presos da Justiça e oferecer ajuda que não foi pedida. Não é demais
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recordar que a negociação deve ser direcionada a um fim pacífico, e o uso da força só será
admitido em casos extremos.
Com o término da crise – independentemente dos resultados que dela advieram –,
devem ser procedidas as pertinentes medidas criminais e administrativas para a apuração
dos fatos.

3.2 Crise e extorsão mediante seqüestro
Das quatro fases que marcam a escala da extorsão mediante seqüestro em nosso
meio, a que se instalou, de uns dez anos para cá, é a mais preocupante. Trata-se da extorsão banalizada, praticada por quadrilheiros, que, especificadamente, visam o aspecto
financeiro.
As vítimas desses casos, v.g., micro/pequenos empresários e pessoas de média projeção social, passaram a ser o alvo predileto desses extorsionários, que, por vezes, sem
preparo algum, procuram atacar pessoas que não possuem um esquema de segurança
similar ao dos altos escalões sociais, posto que o risco de sucesso na empreitada, naqueles casos, é maior.
Dentre os diversos tipos de seqüestradores existentes, i.e., terroristas (contestadores
sociais, ideologistas fanáticos e indivíduos perturbados); desorientados (desajustados,
suicidas e vingativos); organizados (investidores de fachada, com propósitos criminosos)
e profissionais (extorsionários natos), estes últimos, em pequenas organizações, são os
que mais agem. Seus propósitos, na grande maioria das vezes, são os de manter a mercancia ilegal de entorpecentes e auxiliar os companheiros que eventualmente encontrem-se
presos.
É certo que a consecução de um seqüestro demanda certo “trabalho” por parte dos
quadrilheiros. Em primeiro lugar, deve-se ter em mente a escolha da vítima. Ato seguinte,
inicia-se o processo de obtenção de informações sobre sua rotina e segurança pessoal.
Segue-se, então, a investida propriamente dita (seqüestro). Após a ação, é feito o contato
(telefônico ou escrito), com os familiares, culminando, então, com a negociação. Por
derradeiro, ocorre o pagamento do resgate (se não houver intervenção policial anterior
ou concomitante), a fim de que, ao final, seja procedida a liberação do refém.
A participação da Polícia Civil durante as negociações, mesmo que sigilosa, é de
grande valia, já que, não raro, os seqüestradores, no afã de receber o resgate, podem deixar
escapar alguma pista que os leve ao cativeiro. Registre-se, ainda, que o acompanhamento
desses profissionais é importante para desbaratar a ação de falsos negociadores, os quais,
passando-se pelos captores originais, tentam angariar proveito da situação crítica que
envolve os familiares da vítima.
A negociação, nesses casos, deve sempre ser regateada, já que a quantia usualmente solicitada, não raro, é demasiadamente exagerada. Caberá ao negociador (ou orientador,
quando a negociação for feita por familiar), solicitar constantes mostras de vida da vítima (perguntas íntimas, fotos com jornais do dia, etc.), sem as quais as negociações não
chegarão a um termo aceitável. Outra questão importante é o espírito de confiança que
deve nortear as negociações, já que, se o captor sentir-se enganado as possibilidades de
vida do refém diminuem muito. No mais, o negociador deve ser um bom ouvinte e um
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excelente interlocutor, procurando evitar o uso do advérbio “não”, substituindo-o por
“talvez” ou “vou tentar providenciar”, procurando, com isso, além do ganho de tempo,
dar melhor ritmo ao processo de negociação.

3.3 A tomada eventual de reféns
Tal modalidade, por sua vez, difere da extorsão mediante seqüestro, por manifestarse em decorrência de um crime anterior (note-se que ela não é planejada, mas eventual).
Exemplo clássico é o do marginal que, após um roubo (frustrado ou não), ou ainda,
perseguido ou acuado pela Polícia, toma reféns na tentativa de desvencilhar-se.
Nessa hipótese de arremetida, o único propósito do tomador é o de assegurar sua
fuga e/ou segurança pessoal. Em virtude desse último aspecto, as negociações devem
pender para a sua rendição pacífica e um atendimento justo pelos órgãos do Estado deve
lhe ser assegurado durante as negociações.
Sub-item dessa modalidade, como bem lembraram Antonio Celso Ribeiro Brasiliano
e Hekel de Miranda Raposo, lembrados por Lima Lessa em seu trabalho, são os denominados seqüestros coletivos, que ocorrem nos “casos de roubo a residências, a bancos ou
qualquer estabelecimento comercial, em que os ladrões tomam moradores, funcionários
ou clientes como reféns para negociar a fuga com as autoridades”.
Questão polêmica é a referente às exigências dos tomadores de reféns. Tendo em
vista que esta situação, conforme vimos, é acidental, o estado psicológico do captor estará abalado, e a busca pela fuga será perseguida a todo custo. Portanto, uma das primeiras exigências é um automóvel. Embora o Ilanud defenda que a não aceitação de pedidos
de veículos seja um dos princípios básicos do processo de negociação, o Deic/SP recomenda aos seus negociadores que, em sendo necessária a saída dos perpetradores do
local, como condição de liberação dos reféns, a equipe de gerência técnica deve colocar
um equipamento de rastreamento no veículo. Assim, quando o tomador de reféns deixar
escapar todos as vítimas, deve ser procedido um cerco policial à sua volta, e as negociações, dali por diante, deverão tender à rendição do perpetrador. Caso contrário, estando o
mesmo armado, sem ameaçar terceiros, procede-se ao uso de agentes não letais, e ulterior
assalto tático.

3.4 O papel da vítima no estado crítico
A Vitimologia preocupa-se com a pessoa do sujeito passivo da infração penal e
com sua contribuição para a existência do crime. Para o tema em estudo, importam as
denominadas vítimas acidentais e infungíveis. As primeiras, são representadas pelas
pessoas que, de forma incidental, encontram-se no local do crime, como, por exemplo,
clientes de um banco no momento do roubo (tomada de reféns). A segundo hipótese diz
respeito às vítimas descuidadas, vulneráveis à ação dos marginais. Exemplo típico são os
indivíduos que dão mostras gratuitas de riqueza, e, com isso, aguçam o interesse dos
marginais em escolhê-las como alvo para um possível seqüestro. Este último exemplo,
por via de conseqüência, leva a crer que tais indivíduos possuem notória tendência a se
tornarem vítimas.
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Assunto interessante, por guardar íntima relação com as vítimas de seqüestros, é a
denominada “Síndrome de Estocolmo”, estado psicológico que se desenvolve entre as vítimas e captores ou vice-versa. Essa nomeclatura surgiu em Estocolmo, na Suécia, quando,
em 23 de agosto de 1973, um indivíduo armado tomou 4 (quatro) reféns durante uma
tentativa de roubo no Banco de Crédito de Estocolmo, e, com eles entrou no cofre-forte da
agência. A primeira exigência, atendida de plano, foi a remoção de seu antigo cúmplice
(preso), para junto de si. Com a chegada daquele, ambos mantiveram os reféns em sua
companhia por 6 (seis) dias, entregando-se, após esse ínterim, de forma pacífica. Após,
constatou-se o surgimento de um estranho sentimento de simpatia dos reféns em relação
aos seus algozes, que, inclusive, foram por aqueles protegidos. Tal estado emocional,
cientificamente, é explicado pela relação de dependência (alimentação, descanso, divisão
de tarefas etc.) que envolve os segregados e captores durante o estado crítico.
Note-se que os efeitos desse estado podem agir de forma positiva para o desfecho
da crise, já que, se os captores passarem a ter uma ligação afetiva com os reféns, o risco
destes saírem feridos é muito pequeno. Aliás, dentre as boas técnicas que devem nortear
a ação do negociador, segundo Wanderley Mascarenhas de Souza, citado por Lima Lessa,
estimular a Síndrome de Estocolmo é uma delas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
É certo que os denominados “estados de crise”, exaustivamente analisados no decorrer do presente capítulo, tornaram-se uma constante em nosso meio, tendo-se em vista os
diversos seqüestros e motins com reféns que assolam as capitais brasileiras.
Nesse passo, as forças especiais do Governo devem procurar constante aperfeiçoamento, tanto na parte intelectual, como na operacional, já que o espectro da criminalidade,
continua crescendo.
Destarte, urge que as Escolas de Polícia, em todos os seus níveis, incrementam a
disciplina “gerenciamento de crises” em seus cursos de formação, com a implementação
de aulas práticas (técnicas de assalto; tiro de comprometimento, etc.) e teóricas (regras
básicas de negociação), já que, não raro, tem-se deparado com diversos profissionais de
Polícia (das mais diversas classes e carreiras), já formados, que demonstram total desconhecimento dos princípios básicos concernentes à doutrina em exame.
É preciso difundir, portanto, no seio de nossa Instituição, esta importante, e pouco estudada, matéria policial, que, corretamente aplicada, operará resultados altamente
positivos.
É importante frisar, por fim, que o gerenciamento de crises não é aprendido somente
na pratica, já que esta, por si só, presta-se apenas para aperfeiçoar as técnicas que são
anteriormente lecionadas, daí a importância das Academias de Polícia e de seus instrutores, dentre eles o Delegado de Polícia Marcelo de Lima Lessa, Professor de Gerenciamento
de Crises na Acadepol/SP, e principal colaborador deste capítulo.
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Capítulo XVI
LAVAGEM DE DINHEIRO
Sumário: 1. Considerações preliminares; 2. Conceito; 3. Etapas do processo; 3.1. Colocação;
3.2. Ocultação; 3.3. Integração; 4. Métodos utilizados; 4.1. Setor bancário; 4.2. Bolsa de valores; 4.3. Companhias seguradoras; 4.4. Mercado imobiliário; 4.5. Jogos e sorteios; 4.6. Autoempréstimo; 4.7. Superfaturamento; 4.8. Subfaturamento; 4.9. Laranjas e fantasmas; 4.10.
Agências de turismo e /ou factoring; 4.11. Uso de advogados, contadores e tabeliães; 4.12.
Outros métodos; 5. Operações suspeitas; 6. Métodos adotados para prevenção e combate de
lavagem de dinheiro; 6.1. Setor imobiliário; 6.2. Empresas de factoring; 6.3. Empresas que
exploram atividades de sorteios; 6.4. Comércio de jóias, pedras e metais preciosos; 6.5. Atividades que exploram o jogo e/ou assemelhados; 6.6. Atividades desenvolvidas pelas administradoras de cartão de credenciamento ou de cartões de créditos; 6.7. Bolsas de mercadorias e
corretoras; 6.8. Comércio de objetos de artes e antiguidades; 6.9. Instituições financeiras e
bancos; 7. Elementos de investigação na lavagem de dinheiro; 7.1. Quebra de sigilo bancário;
7.2. Busca da verdade e apreensão de documentos; 7.3. Indisponibilidade de bens móveis e
imóveis; 8. Paraísos fiscais; 8.1. Empresas off-shore; 9. Lavagem de dinheiro no mundo; 9.1.
COAF – Lei nº 9.361/98; 9.2. Crime antecedente; 10. Inversão do ônus da prova; 11. Considerações finais.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Lavagem de dinheiro é processo mediante o qual o criminoso transforma recursos
ganhos em atividades ilegais em ativos de origem aparentemente legal. Geralmente, essa
prática envolve múltiplas transações, utilizadas para ocultar a origem de ativos financeiros e permitir que sejam usados sem comprometer os criminosos. A dissimulação, portanto, é a base de toda operação de lavagem envolvendo dinheiro proveniente de crime
antecedente.
O termo lavagem de dinheiro apresenta sinônimos, alguns com grande escala de
utilização, tais como, reciclagem de ativos, embranquecimento de capitais e engenharia
financeira.
Nas duas últimas décadas, a lavagem de dinheiro e os crimes correlatos, entre eles
o narcotráfico, a corrupção ativa e passiva, o seqüestro e o terrorismo, tornaram-se ilícitos
penais cujos impactos não podem mais ser medidos em escala local. Se, antes, essa prática
estava restrita a determinadas regiões, seus efeitos perniciosos hoje se espalham para
além das fronteiras nacionais, desestabilizando sistemas financeiros e comprometendo
atividades econômicas. Por essa razão, chefes de Estado e de Governo passaram, a partir
dos anos oitenta, principalmente, a dispensar atenção especial à questão.
Nesse sentido, muitos organismos internacionais têm procurado incentivar a adoção
de medidas mais efetivas no trato da questão, a fim de evitar que setores da economia sejam
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utilizados nos processos de lavagem de dinheiro, sensibilizando a sociedade para o fato
de que não se pode atribuir o controle das operações ilegais unicamente aos órgãos
repressores do Estado.
Em março de 1998, o Brasil, dando cumprimento a compromissos internacionais
assumidos desde a assinatura da Convenção de Viena de 1998, aprovou a Lei nº 9.613,
verdadeiro avanço no tratamento da questão, uma vez que tipifica o crime de lavagem
de dinheiro, instituindo medidas que facilitam os procedimentos investigatórios, define
sujeitos, obrigações, sanções e atribuições dos órgãos governamentais fiscalizadores,
além de criar, no âmbito do Ministério da Fazenda, o Conselho de Controle de Atividades
Financeiras – COAF – órgão especializado no combate dessa modalidade criminosa no
contexto nacional e internacional.

2. CONCEITO
Segundo a definição mais comum, lavagem de dinheiro é o conjunto de operações
comerciais ou financeiras que busca incorporar, na economia de cada país, recursos, bens
e serviços que se originam ou estão ligados a atos ilícitos. Em termos mais simples, lavar
recursos é fazer com que o produto do crime pareça ter sido adquirido legalmente.
Não se trata de definição única, uma vez que muitas outras existem para conceituar
a ação delituosa, tais como: a) processo de aplicação de lucros obtidos nas diversas modalidades de crime organizado, em atividades legais e seu retorno ao financiamento de ações
criminosas; b) transformação do dinheiro obtido de forma ilegal, em valores patrimoniais,
com o propósito de aparentar que se trata de um lucro legal e legítimo; c) processo através
do qual um indivíduo esconde a existência, a fonte ilegítima ou a aplicação ilegal de renda
e daí disfarça ou transforma essa renda para que ela pareça aparentemente lícita; d) processo de conversão de renda originária de uma atividade criminosa, em fundos de origem
aparentemente lícita; e) toda operação comercial ou financeira, tendente a legalizar recursos, bens e serviços provenientes de atividades delituosas.
Na verdade, o objetivo de todo esquema de lavagem de dinheiro é apanhar o dinheiro
obtido a partir de atividades ilegais fazendo com que pareça proveniente de atividades
lícitas, permitindo que possa ser gasto sem suscitar suspeitas das autoridades fiscalizadoras,
sem revelar o ilícito penal.
Conceitualmente, a lavagem de dinheiro merece detida análise sob dois aspectos:
a) permite a traficantes, contrabandistas de armas, terroristas ou funcionários corruptos
etc., continuar com suas atividades criminosas, facilitando seu acesso aos lucros ilícitos;
b) mancha as instituições financeiras e, caso não controlado, pode minar a confiança
pública em sua integridade.

3. ETAPAS DO PROCESSO
Para disfarçar os lucros ilícitos, sem comprometer os envolvidos, a lavagem de
dinheiro materializa-se por meio de processo dinâmico que requer: a) distanciamento dos
242

MANUAL OPERACIONAL DO POLICIAL CIVIL

fundos a partir de sua origem, evitando uma associação direta com o crime; b) disfarce de
suas várias movimentações para dificultar o rastreamento desses recursos; c) nova
disponibilização do dinheiro para os criminosos, depois de ter sido suficientemente movimentado no ciclo de lavagem passando a ser considerado “limpo”.
Os mecanismos mais utilizados no processo de lavagem de dinheiro envolvem,
teoricamente, apenas para fins didáticos e de investigação, três etapas independentes
que, com freqüência, ocorrem simultaneamente, a saber, a colocação, a ocultação e a
integração.

3.1. Colocação
Nessa etapa, o criminoso utiliza-se das atividades comerciais e das instituições financeiras, tanto bancárias, como não-bancárias, para introduzir no circuito financeiro legal,
montantes em espécie, geralmente divididos em pequenas somas. Na maioria das vezes,
o agente criminoso movimenta o dinheiro em paises com regras mais permissivas e
naqueles que possuem um sistema financeiro liberal denominados paraísos fiscais e centros off-shore.
A introdução do dinheiro em espécie é normalmente direcionada para a instalação
de atividades comerciais que, tipicamente, também trabalham com dinheiro vivo. Assim,
os recursos ilícitos misturam-se aos recursos obtidos em atividades legais, sendo posteriormente depositados em bancos.
As organizações criminosas usam, nessa etapa, auxiliares pouco suspeitos, parentes, pessoas falecidas, pessoas com documentação falsa ou empresas de fachadas para
depositar o dinheiro, dividido em pequenas somas, em diferentes instituições, de onde
pode ser transferido para muitos países, e em curto tempo, com a possível participação
de funcionários dos bancos, que, na verdade, são integrantes da organização criminosa
facilitando o trabalho no momento de se efetuar os depósitos.

3.2. Ocultação
Após a aplicação do dinheiro, torna-se necessário efetuar diversas operações complexas, tanto no País, como no exterior, para que se perca seu rastro, dificultando a verificação contábil da sua origem.
O objetivo desta etapa é cortar a cadeia de provas, em razão da possibilidade de
eventual rastreamento do capital.
Outra opção é o depósito em contas de empresas-fantasmas, pertencentes às próprias organizações criminosas. No processo de transferência, o dinheiro ilícito mistura-se
com quantias movimentadas legalmente. Com o desenvolvimento da Internet e da tecnologia do dinheiro digital, ampliam-se as possibilidades de ação dos criminosos organizados, propiciando-lhes maior rapidez nas transações e garantia do anonimato.
Como exemplos de instrumentos mais comumente utilizados nesta etapa, podemos
citar operações por meio de banco off-shore, transferências eletrônicas, compras de instrumentos financeiros com possibilidades de rotação rápida e contínua, composta de ativos
de fácil disponibilidade, empresas fictícias etc.
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3.3. Integração
Nesta última etapa, o dinheiro é incorporado formalmente ao circuito econômicofinanceiro legal aparentando ser de origem lícita, sem levantar quaisquer suspeitas.
Os meios mais utilizados, agora, são investimentos em cadeias hoteleiras, supermercados, participação em capital social de empresas, compra de imóveis, ouro, pedras
preciosas, obras de arte etc.
Ainda nesta fase, a organização procura investir em negócios que facilitem a continuação de suas atividades delitivas, como, por exemplo: a) empresas de transportes dedicadas ao translado de dinheiro, drogas, produtos químicos utilizados na elaboração de
entorpecentes ou outros bens de contrabando. b) agências de viagens, a fim de facilitar a
comercialização das mercadorias contrabandeadas, setores econômicos que movem grandes somas de dinheiro em espécie, objetivando misturá-lo com dinheiro de origem lícita,
como por exemplo, cassinos, supermercados, hotéis, postos de gasolina etc.
No Brasil, tem-se verificado que, de um modo geral, as organizações criminosas
procuram aplicar dinheiro ilícito em empresas legais que, por suas características, operam, também, com dinheiro em espécie, tais como, restaurantes, churrascarias, hotéis,
supermercados, empresas de táxi-aéreo, postos de gasolina etc. Aplica-se, ainda, em imóveis urbanos ou rurais, pedras preciosas e outros. Desta forma, o dinheiro oriundo de
atividades ilícitas mescla-se com o dinheiro legal a ser depositado nos bancos.

4. MÉTODOS UTILIZADOS
Existem, além dos setores e atividades a seguir mencionados, uma grande variedade
de mecanismos destinados a legitimar ativos, sob forma de organizações muito dinâmicas
que buscam, constantemente, novas metodologias com o objetivo de ocultar possíveis
provas em uma investigação.

4.1. Setor bancário
Novas tecnologias e a globalização dos serviços financeiros imprimem velocidade
sem precedentes à circulação de dinheiro. Recursos em busca de taxas de juros mais
atraentes, compra e venda de divisas e operações internacionais, de empréstimos e financiamento, misturam-se num vasto circuito de transações complexas.
Nelas, o dinheiro sujo mistura-se com quantias movimentadas legalmente pelos
bancos todos os dias, favorecendo o processo de dissimulação da origem ilegal. Instrumentos virtuais, como a Internet, cooperam amplamente neste processo, uma vez que
amplia as possibilidades de movimentação dos recursos, com maior rapidez e garantia do
anonimato.
As instituições bancárias classificam-se em três categorias, de acordo com seus
possíveis níveis de participação neste tipo de operação, a saber: a) as comprometidas
neste tipo de atividade, sem o seu conhecimento; b) as que trabalham, principalmente, com operações legais, e, ao mesmo tempo, cooperam com as organizações crimino244
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sas, hipótese em que alguns funcionários colaboram com os criminosos, com ou sem
conhecimento da entidade bancária; e c) instituições que têm como objetivo a realização
das atividades delitivas, utilizando como máscara a realização de operações bancárias
legais.
O sistema financeiro é o setor mais afetado e utilizado nos processos de lavagem de
dinheiro, o que faz com que seja, sem dúvida, o principal objeto de preocupação por parte
dos policiais civis que estudam o fenômeno trabalhando para o seu combate.
Outra alternativa, muito utilizada pelas organizações criminosas, é a transferência
do dinheiro a países com regulamentações permissivas. As alternativas são os centros
off-shore que representam, atualmente, um setor bastante controlado. Os clientes dessas
praças extraterritoriais são, em geral, não residentes, e, em sua grande maioria, pessoas
jurídicas.
A facilidade de utilização dessas praças por organizações criminosas, e por cidadãos
comuns, para fins de sonegação, obrigam o estabelecimento de normas internacionais
mínimas para seu controle.

4.2. Bolsa de valores
Bolsas de valores são associações civis, sem fins lucrativos, com o objetivo de estimular e facilitar a compra e venda de ações e direitos.
Nelas, é possível a realização de 5 (cinco) modalidades operacionais, a saber:
a) à vista; b) a prazo; c) a termo; d) a futuro; e e) por opção.
Enquanto que nas quatro primeiras formas são negociadas ações, no mercado de
opções o que se negocia é o direito sobre essas ações.
Os investidores, porém, não compram ações diretamente em bolsa. Compram-nas
através de sociedades corretoras, membros daquela entidade. O cliente emite uma ordem
de compra ou venda à sua corretora e esta encarrega-se de executá-la no pregão. Para
tanto, a bolsa de valores mantém no recinto de negociação seus operadores, que são
habilitados por meio de exame de qualificação.
Os títulos de sócios de uma bolsa de valores dão direito aos corretores de fazer
negociações em nome próprio ou, como é mais comum, em nome de clientes. Para fechar
uma operação na bolsa, qualquer pessoa, banco ou empresa precisa utilizar-se dos serviços
de uma corretora, que recebe uma taxa de corretagem por transação.
As bolsas de valores oferecem condições propícias para operações de lavagem de
dinheiro, tendo em vista que: a) permitem a realização de negócios com características
internacionais; b) possuem alto índice de liquidez; c) as operações são realizadas, em sua
grande maioria, por intermédio de um corretor; e d) existência de muita competitividade
entre os corretores.

4.3. Companhias seguradoras
O mercado de seguros, capitalização e previdência privada aberta, fiscalizado pela
Superintendência de Seguros Privados – Susep, é outro setor vulnerável à lavagem de
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dinheiro, quer em relação aos acionistas, quer em relação ao segurados, subscritores,
participantes e intermediários. Pode haver tentativa de “limpeza” do denominado dinheiro
sujo, das seguintes formas: a) os acionistas podem usar seu poder de deliberação realizando investimentos que possibilitem a prática de lavagem de dinheiro; b) os segurados,
por sua vez, podem lavar recursos mediante a apresentação de avisos de sinistros falsos
ou fraudulentos, ocorrendo o mesmo com os subscritores e participantes, que podem,
respectivamente, transferir propriedade de títulos de capitalização sorteados e inscrever
pessoas inexistentes ou falecidas em planos de previdência privada; e c) a intermediação,
materializada na contagem, também pode ensejar a lavagem em transações envolvendo
terceiros ou clientes não residentes.

4.4. Mercado imobiliário
A lavagem de dinheiro constitui prática muito freqüente no setor imobiliário.
Através da transação de compra e venda de imóveis, os criminosos lavam recursos com
relativa facilidade. Diversas formas dessas transações já foram detectadas em vários
países e algumas tipologias já foram anteriormente descritas, mostrando-se, exatamente,
sua dinâmica.

4.5. Jogos e sorteios
São conhecidos casos de lavagem de dinheiro através de jogos e sorteios, como
bingos e loterias. As principais características dos processos criminosos envolvem a manipulação das premiações e a realização de alto volume de apostas em uma determinada
modalidade de jogo, buscando fechar combinações.
Em muitos casos, o criminoso não se importa em perder parte dos recursos, contanto
que consiga finalizar o processo de lavagem, com êxito.

4.6 Auto-empréstimo
Neste método, efetua-se um depósito em conta bancária, em um país onde não existam maiores controles, ou em nome de um terceiro ou de uma empresa de “fachada”. Com
um comprovante de depósito, o “lavador” solicita um crédito em outro país, utilizando o
depósito efetuado como garantia, simulando aplicação em algum negócio. Muitas vezes,
o negócio efetivamente se concretiza e logo desenvolvem-se verdadeiros empreendimentos para simular ganhos por meio de superfaturamento ou subfaturamento a cliente
inexistente.

4.7. Superfaturamento
Trata-se de um dos mecanismos mais típicos. Realiza-se quando o dinheiro já se
encontra integrado ao circuito econômico, última etapa do processo, com investimento
em algum negócio que não desperta qualquer suspeita.
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Ao superfaturar a clientes falsos, que geralmente são empresas de “fachada” dos
“lavadores”, estes simulam possuir um rendimento a fim de poder demonstrar que o
dinheiro sujo é proveniente de uma atividade comercial legal.
Geralmente, os delinqüentes são grandes pagadores de impostos, já que demonstram
um lucro sobre o qual pagam corretamente a porcentagem que a legislação exige. É por
este motivo que muitos países têm investigado pessoas que recolhem impostos de maneira
excessivamente correta e pontual.

4.8. Subfaturamento
Trata-se de operações geralmente utilizadas como meio para legitimar dinheiro proveniente de atos ilícitos, referentes à exportação e, conseqüentemente, à importação de
bens, em geral jóias, pedras preciosas, ostentando preços abaixo de seus valores reais.
A importadora vende imediatamente a mercadoria, a preços da praça, gerando um
lucro aparentemente lícito.

4.9. Laranjas e fantasmas
Os primeiros controles para coibir a “lavagem de dinheiro”, comumente aplicados
nos países, são aqueles que estabelecem que as instituições financeiras informem às autoridades competentes (Banco Central do Brasil), todo depósito em espécie, superior a um
limite determinado (no Brasil, acima de U$ 10.000). O Bacen e a Receita Federal executam
a fiscalização por amostragem através do Sisbacen.
Neste caso, o primeiro problema que os “lavadores” enfrentam, em conseqüência
desse controle, é o de perder uma de suas condições mais premiadas, que consiste em manter o anonimato.
Para contornar esse problema, armam verdadeiras organizações, contratando muitas
pessoas, laranjas, que geralmente, nunca chegam a conhecer os verdadeiros responsáveis
pela operação. Os laranjas são pessoas encarregadas de titular as contas bancárias, onde
se realizam depósitos de somas de valores, a partir dos quais se iniciam as transferências
bancárias.
Visando burlar a fiscalização, as organizações criminosas parcelam suas transações
em valores inferiores a U$ 10.000.

4.10. Agências de turismo e /ou factoring
As empresas de turismo estão sendo, cada vez mais, objeto de observação. Trabalham, em geral, com várias espécies de moedas, pois são receptoras de bilhetes e divisas
estrangeiras como agentes de câmbio, podendo, assim, efetuar transferências de um país
para outro (bilhetes, traveller checks etc.).
Desta forma, podem se constituir, em várias partes do mundo, em verdadeiros mercados paralelos de movimento ou circulação de dinheiro.
Pelo fato de possuírem maiores facilidades no transporte de pessoas, torna-se viável
sua participação no contrabando de bens em geral.
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Quanto às empresas de factoring, regidas pela Lei nº 8.981, de 20/01/95, com as
alterações impostas pela Lei nº 9.065, de 20/06/95, em função das suas peculiares atividades, voltadas para a prestação cumulativa e contínua de serviços e assessoria creditícia,
mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a
receber, compra de direitos creditícios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring), são também bastante utilizadas para a prática dos crimes
em análise.

4.11. Uso de advogados, contadores e tabeliães
As atividades de profissionais liberais baseiam-se em uma especial relação de confiança com seus clientes. Como ocorre também com o “sigilo bancário”, certas transações
não podem transparecer, sob amparo do “segredo profissional”.
Em geral, esses profissionais desenvolvem importantes atividades, por encargo de
seus clientes, que: a) emprestam, temporariamente, suas contas bancárias; b) compram
imóveis ou outros bens de alto valor por conta própria, mas por encargo de seu cliente;
e c) realizam variados tipos de gestão ou trâmites, como a criação, aquisição ou fusão de
empresas, mantendo-se no anonimato, ou encoberto, seu verdadeiro proprietário.

4.12. Outros métodos
Existem diversas operações comerciais realizadas internacionalmente que prestam-se
à lavagem de dinheiro e, por tal razão, merecem exame permanentemente e mais detalhado.
Entre essas operações, estão a de compra e venda de jóias, pedras e metais preciosos,
objetos de arte e antiguidades.
No tocante a objetos de arte e antiguidades, esse comércio é atraente para as organizações criminosas envolvidas com a lavagem de dinheiro, tendo em vista serem bens de
alto valor. Uma outra razão é que se pode comercializá-los com relativa facilidade.
Ouro e outras pedras preciosas podem substituir o dinheiro como meio de pagamento e depósito.
O ouro apresenta as seguintes características: a) é meio de troca universalmente
aceito; b) funciona como reserva de valor em época de incertezas; c) seus preços são
fixados diariamente, com um valor razoavelmente possível; d) é matéria-prima negociada facilmente nos mercados mundiais; e e) sua negociação pode ser feita garantindo-se o
anonimato do titular.

5. OPERAÇÕES SUSPEITAS
Constituem operações suspeitas:
1. movimentação de valores superiores ao limite estabelecido no art.4º, inciso I,
da Circular nº 2.852/98, ou de quantias inferiores que, por sua habitualidade e
forma, configurem artifício para a burla do referido limite;
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2. saques a descoberto, com cobertura no mesmo dia;
3. aumentos substanciais no volume de depósitos de qualquer pessoa física ou
jurídica, sem causa aparente, em especial se tais depósitos forem posteriormente
transferidos, dentro de curto período de tempo, a destino anteriormente não
relacionado com o cliente;
4. depósitos mediante numerosas entregas, de maneira que o total de cada depósito
não seja significativo, mas, sim, o conjunto;
5. proposta de troca de grandes quantias em moeda nacional por moeda estrangeira
e vice – versa;
6. depósitos de grandes quantias mediante utilização de meios eletrônicos ou outros
que evitem contato direto com o pessoal do banco;
7. movimentação de recursos em praças localizadas em fronteiras;
8. movimentação de recursos incompatíveis com o patrimônio, a atividade econômica
ou a ocupação profissional e a capacidade financeira presumida do cliente;
9. resistência em facilitar as informações necessárias para a abertura de conta,
oferecimento de informações falsas ou prestação de informação de difícil ou
onerosa verificação;
10. retirada de quantia significativa de conta até então pouco movimentada ou de
conta que acolheu depósito inusitado;
11. mudança repentina e aparentemente injustificada na forma de movimentação
de recursos e/ou nos tipos de transação utilizada;
12. pagamento inusitado de empréstimo problemático sem que haja explicação
aparente para a origem dos recursos;
13. solicitação freqüente de elevação de limites para a realização de operações financeiras;
14. transações financeiras envolvendo clientes não residentes;
15. proposta de abertura de conta corrente mediante apresentação de documentos
de identificação e número de CPF emitidos em região de fronteira ou por pessoa
residente, domiciliada ou que tenha atividade econômica em países fronteiriços
(ser registrada na Galer);
16. pagamentos antecipados de importação e exportação por empresa sem tradição
ou cuja avaliação financeira seja incompatível com o montante negociado;
17. utilização de cartão de crédito em valor não compatível com a capacidade financeira do usuário;
18. alteração inusitada nos padrões de vida e de comportamento de empregado ou
representante;
19. reavaliação de imóveis por valores superiores aos de mercado, com sua subseqüente realização pelo valor reavaliado;
20. realização de sucessivas transações imobiliárias, pessoalmente ou por intermédio
de terceiros;
21. entidades que efetuam a entrega de dinheiro ou quaisquer outros bens, fazendo
pagamentos de três ou mais prêmios de valores elevados e que suscitem fraudes,
ao portador de um mesmo CPF, dentro do período de 12 (doze) meses.
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6. MÉTODOS ADOTADOS PARA PREVENÇÃO E COMBATE DE LAVAGEM
DE DINHEIRO
Além dos métodos já apontados para o combate ao crime organizado, principalmente no que se refere à análise documental, criminal e financeira, várias outras providências vêm sendo adotadas neste sentido, como:

6.1. Setor imobiliário
Todas as transações suspeitas deverão ser comunicadas ao COAF em 24 (vinte e
quatro) horas, além da obrigação dos responsáveis em identificar e cadastrar seus clientes, para efeito de aplicação das providências legais, caso comprovada a prática do crime
em estudo.

6.2. Empresas de factoring
Com relação a esse segmento, impõe-se que as empresas de factoring comuniquem
imediatamente ao COAF os registros de transações financeiras que ultrapassem U$ 10.000,
além de exigir que seus responsáveis identifiquem seus clientes e elaborem respectivos
cadastros, para fins de eventuais consultas e repressão daqueles que estejam praticando
lavagem de dinheiro.

6.3. Empresas que exploram atividades de sorteios
São monitoradas no sentido de que seus responsáveis obrigatoriamente mantenham
registros dos seus negócios, comunicando imediatamente ao COAF, identificando os clientes, a fim de que se possa conhecer aqueles que se utilizem de artimanhas na promoção da
lavagem de dinheiro.

6.4. Comércio de jóias, pedras e metais preciosos
Igualmente, com relação a esse segmento, impõem-se obrigações no sentido de
identificação e manutenção de cadastro de cliente, assim como feitura de registros sobre
quaisquer transações ocorridas acima de R$ 5.000,00, nas vendas do setor industrial, que
deverão ser comunicados imediatamente ao COAF.

6.5. Atividades que exploram o jogo e/ou assemelhados
Com relação a esta atividade, também foram adotadas precauções para que se possa
ter um maior controle quanto aos negócios desenvolvidos e aos prêmios pagos, impondo-se aos responsáveis o registro e identificação de todos os ganhadores de prêmios,
com igual valor ou superior a U$ 10.000, devendo o fato ser comunicado imediatamente
ao COAF.
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6.6. Atividades desenvolvidas pelas administradoras de cartão de credenciamento ou de cartões de créditos
Para esses casos, foi baixada uma Resolução, em 1999, na qual o COAF regulamenta
a melhor forma de se fazer o controle preventivo quanto às transações ocorridas com
cartões de crédito, obrigando os responsáveis a identificar e manter cadastro dos seus
clientes, assim como elaborar registros de todos os negócios realizados, comunicando
quaisquer operações suspeitas.

6.7. Bolsas de mercadorias e corretoras
Essas atividades também vêm sendo controladas, no intuito de se evitar o uso desse
segmento para a lavagem de dinheiro. Impõe-se que se faça a identificação dos sócios
intervenientes das operações, além da manutenção de cadastro atualizado e registro de
todas as operações ocorridas, comunicando-se, imediatamente, quaisquer operações suspeitas ao COAF.

6.8. Comércio de objetos de artes e antiguidades
Esse segmento, também muito visado pelos “lavadores de dinheiro”, é observado
com muita atenção, tendo o COAF baixado Resolução para fazer o controle das transações
realizadas nesse mercado, cabendo aos responsáveis pelos negócios prover a identificação,
o cadastro de clientes e manter o registro atualizado das transações, comunicando-se ao
COAF as operações com indícios de irregularidade.

6.9. Instituições financeiras e bancos
O Banco Central, assim como a CVM e o SPC, normatizam diversas situações, com
o fim de prevenir e combater a lavagem de dinheiro, mormente no que tange à abertura de
contas, controle de movimentação, comunicação da transação, manutenção de registro e
ficha cadastro do responsável pelo negócio.

7. ELEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO NA LAVAGEM DE DINHEIRO
Além daqueles traçados ao combate do crime organizado, temos, ainda, outros instrumentos úteis na investigação de “lavagem de dinheiro” a seguir detalhados.

7.1. Quebra de sigilo bancário
A lavagem de dinheiro, sobretudo a praticada por quadrilhas organizadas, é enquadrada com requinte e sofisticação, e, com alguma freqüência, a sutileza dos meios empregados pelos “lavadores” facilita o encobrimento da ilicitude.
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Ao acompanhar e coibir esse comportamento, a DCOIE procederá investigações
valendo-se dos meios que possibilitem rastrear as múltiplas operações bancárias, financeiras, econômicas e fiscais realizadas com o produto dos crimes antecedentes.
Claro está que, para completar o rastreamento dos bens, direitos ou valores objeto
de lavagem, em grande parte dos casos, torna-se imprescindível o exame de contas bancárias, fiscais e de outras operações e aplicações financeiras e de investimentos.
O sigilo bancário e fiscal não são absolutos, e, caso fossem, desprestigiar-se-ia muito
o interesse coletivo na persecução e na investigação delituosa.
De fato, o sigilo bancário e fiscal não podem funcionar como manto protetor de
atividades ilícitas e atividades criminosas. Conseqüentemente, desde que observadas e
satisfeitas determinadas condições estabelecidas para o conhecimento e processamento
do pedido de requisição formulado pela autoridade administrativa competente, a quebra
dos sigilos bancários, fiscal e telefônico (Lei nº 9.296/96) é perfeitamente possível quando ordenada pelo Poder Judiciário, consoante norma legal em vigor.
Após o encaminhamento dessas informações àquele poder, deverá ser feito, além
do rastreamento, um cruzamento de todas as informações com a realidade existente nos
autos, a fim de se obter a verdade real.

7.2.

Busca da verdade e apreensão de documentos

Há momentos, dentro da investigação criminal, em que se torna necessária a busca
para arrecadação de outros documentos (Caixa 2) devendo ser feito imediato pedido ao
juiz para a expedição de mandado, inclusive solicitando-se, também, autorização para
acesso aos dados armazenados nos computadores que forem porventura arrecadados.
Trata-se de meio coercitivo pelo qual é utilizada a força do Estado para apossar-se
de elemento de prova, de objeto a confiscar ou da pessoa do investigado, ou para diligenciar
vestígios de um crime.

7.3. Indisponibilidade de bens móveis e imóveis
A medida acautelatória de indisponibilizar bens móveis e imóveis é providência
de execução, exigindo-se para sua decretação o fumus boni iuris e o periculum in mora,
que dizem respeito à probabilidade de produção de danos aos interesses do Estado,
da vítima ou de terceiro de boa fé, em obter a tutela em virtude da demora no julgamento
da ação penal.
Na prática, serve para que o indiciado não possa transferir bens móveis ou imóveis,
a terceiros.

8. PARAÍSOS FISCAIS
São países que possuem um alto grau de proteção do sigilo bancário e das modalidades societárias ali admitidas, possibilitando o anonimato dos titulares das contas.
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Inicialmente, esses paraísos fiscais eram utilizados apenas no circuito de evasão fiscal.
Hoje, são usados nas etapas de conversão, dissimulação e integração do dinheiro sujo.
Semelhantes atividades envolvem depósito de fundos ilícitos em contas numeradas
secretas e o retorno desses ativos como empréstimo de banco estrangeiro ou de uma
corporação de fachada, montada sob as leis de país estrangeiro.

8.1. Empresas off-shore
São corporações de fachada constituídas em paraísos fiscais, que podem funcionar
em qualquer lugar do mundo, menos no país onde foi criada. São empresas abstratas. Criadas apenas no nome, não produzem bens, inexistindo lugar fixo para seu funcionamento.

9. LAVAGEM DE DINHEIRO NO MUNDO
É difícil estimar quanto dinheiro é lavado no Brasil. Segundo o Departamento de
Estado americano, o País é um paraíso de lavagem de dinheiro, sendo classificado na
categoria “prioridade média alta”.
O Brasil passou a interessar aos financistas do crime, não só nos momentos de estabilidade, quando os investimentos são atraídos por altas taxas de juros e inflação baixa,
mas, também, nos períodos de desequilíbrio econômico, quando a política governamental
procura evitar a fuga de capitais, potenciais da organização criminosa que podem abalar
as estruturas democráticas do Estado.

9.1. COAF – Lei nº 9.361/98
Na esteira de outros países que ao nosso precederam quanto à tipificação dos
crimes de lavagem de dinheiro, criou o legislador, através do art. 14 da Lei nº 9.361/98,
um novo órgão público sob a denominação de Conselho de Controle das Atividades
Financeiras – COAF.
Devido à complexidade das condutas, instrumentos e meios empregados e demais
circunstâncias que caracterizam os crimes de lavagem, muitas nações optaram pela criação
de um órgão especializado no combate à macrocriminalidade transnacional.

9.2. Crime antecedente
O crime de “lavagem de dinheiro”, ou ocultação de bens, direitos ou valores, exige
que tenha ocorrido qualquer dos crimes mencionados nos incisos do art. 1o da lei. Essas
infrações configuram-se como elementos normativos do tipo do crime de lavagem.
Trata-se, portanto, de um crime acessório, pois depende de outro, precedente. Inexistindo sérios indícios da ocorrência do crime antecedente, a denúncia não poderá ser recebida pelo juiz.
Deste modo, a descoberta de indícios suficientes do crime antecedente é pressuposto para o desenvolvimento da relação processual, cuja falta impede o magistrado de
pronunciar uma decisão sobre o mérito.
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10. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
Outra novidade ditada pela lei, é o art. 4º, § 2º, que diz: “O juiz determinará a
liberação dos bens, direitos e valores apreendidos ou seqüestrados quando comprovada
a licitude de sua origem”.
Impossível negar que a lei inverta o ônus da prova, pois, ao invés de exigir do Ministério Público a prova da licitude no patrimônio, exige que o réu prove a origem lícita dos
bens, direitos ou valores que tenham sido objeto de busca e apreensão ou de seqüestro,
não se estendendo ao perdimento dos mesmos, que somente se dará com a condenação.
O dispositivo parece, para alguns autores, contrastar com o princípio da presunção
da inocência, visto que para a decretação do seqüestro bastarão indícios veementes
enquanto que para a liberação será necessária a comprovação da licitude.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A lavagem de dinheiro e os crimes a ela correlatos, não podem mais ser aferidos em
escala local.
É por isso que organismos internacionais têm procurado incentivar os seus estudos
nas Academias de Polícia de todo o País, com a indispensável colaboração da Polícia
Federal e do Ministério da Justiça, que cooperaram, através do fornecimento de dados,
para a elaboração deste capítulo.
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Capítulo XVII
CRIME ORGANIZADO
Sumário: 1. Considerações preliminares; 2. Conceito; 3. Características e estrutura organizacional do crime organizado; 3.1. Caráter transnacional; 3.2. Planejamento empresarial; 3.3.
Hierarquia férrea; 3.4. Poder econômico-financeiro; 3.5. Poder de representação; 3.6. Poder
de mobilidade; 3.7. Fachada legal; 3.8. Demanda de mercado; 3.9. Uso de modernos meios
tecnológicos; 3.10. Corrupção; 3.11. Alto poder de intimidação; 4. Conexão com o Poder
Público; 4.1. Estratégia de infiltração; 4.2. Formas indiretas de conexão; 4.3. Formas diretas
de conexão; 5. Crime organizado no Brasil; 6. Crime organizado no mundo; 7. Elementos de
investigação do crime organizado; 7.1. Diligência; 7.2. Entrevista; 7.3. Pesquisa; 7.4. Vigilância; 7.5. Infiltração; 7.6. Análise documental; 7.7. Análise criminal; 7.8. Análise financeira; 8.
Mecanismos de combate nacional ao crime organizado; 8.1. Cooperação policial e judiciária
internacional; 8.2. Delação e infiltração; 8.2.1. Proteção a vítimas e a testemunhas e a Lei nº
9.807/99; 8.3. Identificação criminal; 8.4. Perda de bens e medidas assecuratórias; 8.5.
Interceptação de comunicações telefônicas e de dados; 8.6. Especialização de conhecimento
técnico; 9. Considerações finais.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
É sabido que, na atualidade, a criminalidade assume contornos cada vez mais diversos daqueles com que se apresentava no passado.
A realidade evidencia-se na medida em que são constantes, em todo o mundo, estudos e iniciativas legislativas para modificar o Direito Penal, adequando-o à evolução dos
conflitos sociais que desembocam no campo desta ciência jurídica.
A criminalidade organizada constitui manifestação ímpar, cujo surgimento e desenvolvimento são devidos às especiais condições oferecidas pela sociedade, principalmente
por força dos avanços tecnológicos proporcionados pela modernização, tanto na área de
comunicação, como na área econômica, através da globalização.
Conseqüentemente, a escassez de recursos, a má administração de rendas, a corrupção
no alto da cúpula política e econômica, seguidas das desigualdades locais, regionais e
mundiais, atreladas à busca insaciável de poder e riqueza, fazem proliferar os mais diversos tipos de atividades clandestinas, irregulares e ilícitas, que encontram, nesse cenário
difuso das relações humanas e no avanço tecnológico mal utilizado ou utilização dirigida
às camadas mais favorecidas, campo fértil para germinar a semente da criminalidade
organizada, que passa a contar com uma série de fatores que permitem o desempenho
racional de atividades ilícitas, voltadas a fornecer à sociedade bens e serviços de obtenção
difícil, por isso mesmo cara e rentável.
255

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

O fenômeno do crime organizado não é mais negado pelas agências formais internacionais, existindo estimativas concretas das cifras que seus negócios movimentam no
mundo.
O jornal O Globo noticiou dados fornecidos pela ONU, no sentido de que o narcotráfico já representa 8% de todo o comércio internacional, ao passo que as operações de
lavagem de dinheiro somam, diariamente, US$ 5 trilhões, sendo certo, segundo esse estudo, que US$ 600 milhões em armas estão nas mãos dos bandidos de todo o mundo.

2. CONCEITO
Conceituar criminalidade organizada é tarefa ainda não concluída pelos pesquisadores. A dificuldade justifica-se uma vez que essa categoria pode englobar diferentes crimes
(tráfico de entorpecentes, armas, terrorismo etc) que variam de acordo com as condições
sócio-político-econômicas relativas ao local em que se manifesta.
O crime organizado é tema sobre o qual ainda existem poucas obras que possam
servir como referencial teórico. Além do escasso material bibliográfico, em cada país
existem aspectos regionais específicos e peculiaridades locais que tornam difícil a elaboração de um conceito único sobre crime organizado. Na verdade, uma das principais
características envolvendo o conceito é a falta de unanimidade.
Apesar das dificuldades, existem esforços no sentido de se estabelecer parâmetros
mínimos que sirvam como diretrizes para identificar a presença, ou não, do crime organizado. Em termos gerais, são organizações delinqüenciais complexas, dotadas de programas permanentes e infiltrações no Estado-legal. Contam com agentes armados e algumas
com códigos de honra, caracterizando-se pela intimidação, pelo indissolúvel vínculo
hierárquico e pelo silêncio solidário.
O conceito de crime organizado, ainda em elaboração, é muito mais complexo e abrangente que o de quadrilha ou bando, tipificado pelo art. 288 do Código Penal e, equivocadamente, absorvido pela Lei nº 9.034/95.
O crime organizado é qualitativamente diverso, possui caráter transnacional, detém
um imenso poder baseado numa estrutura complexa que explora as fraquezas do sistema
estatal e penal; causa danosidade social de alto vulto, dispõe de moderna tecnologia,
possui conexões com outros grupos delinqüênciais e ligações com autoridades da ordem
social, econômica e política, possuindo grande poder de corrupção.
A previsão de lucros, o planejamento empresarial, a divisão do trabalho, a hierarquia
e a influência no aparato estatal são algumas das características do crime organizado.
Nas últimas décadas, do século passado, a internacionalização tem sido a marca mais
evidente das organizações criminosas. Muitos grupos criminosos têm marcado presença
nos processos de privatização lavando dinheiro e incorporando-se à vida econômica lícita
da sociedade.
A característica mais recente do crime organizado é a institucionalização externa,
a sua participação na vida político-institucional, através da corrupção de juízes, promotores, policiais, eleição de candidatos presidenciáveis, patrocínio de campanhas políticas
em geral etc.
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Assim, podemos observar que, a respeito da existência de uma definição precisa sobre
o crime organizado, predomina, na doutrina, um consenso comum que permite concluir
que a expressão se refere àquela modalidade de organização criminosa que, atuando de
forma empresarial e transnacional na exploração de uma atividade ilícita, impulsionada
por uma demanda de mercado, utiliza, para tanto, modernos meios tecnológicos para as
prática mercantis usuais e, principalmente, a convivência dos órgãos responsáveis pela
sua repressão, que ficam imobilizados por força da corrupção.
Denomina-se, portanto, crime organizado a prática por organização criminosa,
entendida e aplicada no mais amplo sentido, proporcionando, assim, repressão aos crimes
mais danosos cujas áreas de atuação mais visadas são o contrabando, o tráfico de armas,
o roubo de cargas, o tráfico de drogas e o desvio de reagentes químicos, o assalto a banco,
o seqüestro e extorsão, o furto de veículos, a pornografia, o tráfico e exploração de mulheres e crianças, os jogos ilegais, a corrupção, a receptação, os crimes cibernéticos, os desvios
de verbas públicas, as fraudes com cartões de crédito, a sonegação fiscal,
a falsificação de remédios, a clonagem e a pirataria de patentes, de software, de cd’s musicais e outros manufaturados, os crimes contra o sistema financeiro e a lavagem de dinheiro.

3. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO CRIME ORGANIZADO
A divisão do trabalho combina com a centralização do controle da descentralização
das ações. Possui capacidade de incorporação e substituição imediata de seus integrantes, nas várias camadas de estruturação, sem que se percam o comando, as características de permanência e a estabilidade. Ensina Wilson Lavorenti1.
Teoricamente, a estrutura de um grupo criminoso organizado varia de acordo com sua
capacidade, sua área de atuação, seus objetivos etc. No entanto, fundamentalmente, o crime
organizado, visando obter melhor êxito em suas atividades criminosas, necessita contar
com alguns ingredientes que, tal qual o seu conceito, não se conseguiu uniformizar. Tentam
os doutrinadores relacioná-los de forma objetiva e de fácil compreensão.

3.1. Caráter transnacional
Atualmente, alerta Wilson Lavorenti2, a característica mais expressiva da organização criminosa é a transnacionalização, que debilita o Estado, contido pela territorialidade
de seus limites geográficos, na medida em que não respeita as fronteiras de cada país,
apresentando características assemelhadas em várias nações. Normalmente, encontra-se
fixado sobre uma base territorial, sendo capaz de ramificar-se em outros locais e regiões.
A organização criminosa tem tendência, e geralmente torna-se transnacional, tendo
em vista que sua atuação não só extrapola fronteiras nacionais, como também se utilizase desta capacidade para atingir seus fins, já que a Polícia e o Direito Penal só podem atuar
legalmente em território definido.
1. LAVORENTI, Wilson, Crime Organizado na Atualidade, Bookseller, Campinas, SP, 1ª edição, 2000, p. 20.
2. LAVORENTI, Wilson, op. cit., p. 21.
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3.2. Planejamento empresarial
Em regra, a organização criminosa possui estrutura e planejamento empresarial,
com firmas constituídas formalmente, ou não, envolvendo, por exemplo, custos das atividades, formas de pagamento de pessoal, recrutamento de profissionais qualificados,
usando, em contrário, perfil de especialização, programa de fluxo de mercadorias, planejamento de itinerários. Quanto mais rica, e firmemente estruturada, menores os riscos nas
suas atuações.

3.3. Hierarquia férrea
A criminalidade organizada caracteriza-se por uma hierarquia piramidal, figurando
os seus operadores na base, e no ápice o(s) seu(s) cabeça(s), o(s) chefe(s), centro do poder
de decisão. Sua hierarquia é mais férrea do que a militar e, muitas vezes, os fracassos das
missões e operações são decididas com a aplicação da pena capital.
Existe rígido controle das divisões de funções, levando-se às últimas conseqüências
quaisquer rupturas à sua obediência. Nem as instituições militares nas missões específicas
infundem tamanho temor às conseqüências do desrespeito às ordens dadas, uma vez que,
obviamente, a organização criminosa não encontra limites em termos de parâmetros legais.
Os patamares estruturais tomam conhecimento unicamente dos fatos necessários para sua operacionalização, dificultando as informações à Polícia e as infiltrações
policiais. Além disso, impõe-se aos seus integrantes o servilismo e fiel cumprimento à lei
do silêncio, por intermédio da violência e ameaça, doutrina Wilson Lavorenti3.

3.4. Poder econômico-financeiro
Os recursos da organização, ou poder econômico-financeiro, podem estar distribuídos no País ou no exterior. No País, com terceiros, testas-de-ferro, laranjas, empregados em empresas de fachada, com alto giro financeiro, empresas de apoio, imóveis rurais
e urbanos, veículos, aeronaves, lanchas etc. No exterior, em paraísos fiscais, em empresas off-shore, aplicação em imóveis. Pelo poder econômico, entram no mercado com o
potencial de abalar as estruturas do Estado por meio da corrupção.

3.5. Poder de representação
Um grupo organizado necessita, para sua própria sobrevivência, desse poder. É nele
que encontramos a influência e a corrupção política, com seus projetos de redução de
penas, indultos, tratados, convênios, acordos nacionais e internacionais e as anistias.
Encontramos, também as interferências das organizações não governamentais – ONGs,
voltadas para a descriminalização das drogas, das lideranças sindicais, das entidades de classe, pastorais etc, exercendo pressões nos governos, nos órgãos públicos e suas instituições.
Procuram, ainda, implantar corrupção nos órgãos policiais, na promotoria, na procuradoria, nos órgãos fiscalizadores e no Poder Judiciário.
3. LAVORENTI, Wilson, op. cit., p. 20.
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Muitas vezes, quando não há comprometimento desse poder pelo convencimento,
surge o emprego da violência. O importante para o grupo é que seus objetivos sejam
atingidos, independentemente dos custos envolvidos. O que importa é o comprometimento da autoridades. Seu lema é quanto mais gente importante envolvida, menos chance
de alguém ser punido.

3.6. Poder de mobilidade
As organizações são coordenadas, planejadas e operacionalizadas de modo que suas
estruturas e operações possam mudar de base, no País ou no exterior, sempre que houver
ameaças aos seus interesses, com um mínimo de perdas nos lucros já computados ou a
sua própria estabilidade. Sua mobilidade encontra-se minuciosamente planejada em sua
estrutura, a fim de que não possa ser rastreada pelos órgãos repressores do aparato estatal.

3.7. Fachada legal
As organizações criminosas contam em seu organograma com instituições de caridade, fundações sem fins lucrativos, escritórios imobiliários, agências de turismo e viagens, bem como escritórios jurídicos e de assessoria, além de empresas de diversos ramos
de atividade comercial, com o único objetivo de servir de vitrine.
Isto ocorre porque atuam em ações clandestinas, com lucros elevados, que são
legitimados perante a sociedade mediante o uso de estruturas de fachada compostas por
atividades e negócios lícitos, através dos quais verdadeiros chefões escondem-se por
detrás destes grupos, apresentando-se como respeitáveis empresários ou até como beneméritos dirigentes ou mantenedores de entidades filantrópicas. A fachada legal serve de
disfarce, de simulação.

3.8. Demanda de mercado
Seguem as organizações criminosas as tendências do mercado consumidor.
A estratégia é bem lógica, pois, se uma das características do crime organizado é a
obtenção do lucro através da oferta de seus bens e serviços escassos, proibidos ou moralmente repelidos, tendo como campo mais propício o da clandestinidade, nada mais favorável que a manutenção de uma rede de conexões que assegurem a discrição do seu
empreendimento.
A dificuldade na obtenção de bens e serviços é exatamente o que os torna preciosos
e caros.

3.9. Uso de modernos meios tecnológicos
O crime organizado dispõe de meios instrumentais de alta tecnologia. Paralelamente
às formas tradicionais de crimes, a moderna tecnologia permite a sofisticação da atuação criminosa, adverte Wilson Lavorenti4.
4. LAVORENTI, Wilson, op. cit., p. 36.
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Hoje, é na Informática, nas telecomunicações e na alta tecnologia eletrônica, que
as organizações criminosas viabilizam novas formas de cometimento de crimes, por meio
da manipulação da informação, da falsificação, do acesso a informações confidenciais,
da destruição de arquivos, dos crimes eleitorais, da apologia ao crime, do uso inadequado de cartões de crédito etc.
O crime praticado por meio de computador também pode ser transnacional, além do
fato dos agentes não precisarem se deslocar até o local do crime e, na maioria das vezes,
com grandes possibilidades de identificação, preleciona Wilson Lavorenti5.

3.10. Corrupção
O crime organizado, esclarece Lavorenti, não tem como objetivo específico a busca
do poder estatal, mas o comprometimento dos agentes públicos, a infiltração de seus
homens, influenciando e, dependendo de sua força e desenvolvimento, determinando
postura e condutas oficiais que favoreçam a organização que desfrutará, de forma oculta e sub-reptícia, das benesses a serem ofertadas.
Em alguns momentos, a organização criminosa procura a simbiose com o Estado,
acabando por encontrar um reduto no próprio arcabouço estatal, não se tornando um
poder paralelo, mas usufruindo do poder oficial, garantindo, assim, sua impunidade e
otimização de trabalho.6
Seu poder de corrupção é dificilmente perceptível mas encontra-se intrínseco em
toda a pirâmide estatal.
O verdadeiro escopo da corrupção é cortar o braço com o qual se pretende combater
toda e qualquer forma de criminalidade. Busca, assim, que ele seja tolhido ou paralisado
quando o Legislativo, o Executivo ou o Judiciário se tornem extorquíveis ou venais, ou
seja, que a impunidade impere quando o aparato estatal destinado a persecução da criminalidade se encontra imobilizado em razão de práticas extorsivas e corruptivas. Passa a agir
livremente através do Estado, deixando de atuar paralelamente.
Surgem, então, a corrupção, a propina, a oferta ou promessa de qualquer vantagem,
econômica ou não, para que o servidor público, titular do mandato, cargo, emprego ou
função pública aja contrariamente ao dever funcional.

3.11. Alto poder de intimidação
O crime organizado assume, ainda, como importantes traços característicos a utilização de meios de violência para a intimidação de pessoas ou exclusão de obstáculos,
com a imposição do silêncio, assegurando a clandestinidade, a ocultação e a impunidade
das ações delituosas praticadas. Usam, também, a violência para manter e ampliar suas
ações, ou até para eliminação de organizações concorrentes.
Hoje semelhante conduta está em baixa visto que a força e violência acabam por
atrair indesejável atenção da imprensa, das autoridades e da própria população, que sem-

5. LAVORENTI, Wilson, op. cit., pp. 37 e 38.
6. LAVORENTI, Wilson, op. cit., p. 23.
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pre exerce influência nas iniciativas políticas. Se ambas, de alguma forma, possuem inegável aptidão para intimidar, por outro lado, podem gerar repulsa, revolta imponderável
e conseqüente ação inesperada e contrária.
Assim sendo, é mais adequado que as organizações criminosas adotem medidas
menos práticas, optando por interferências mais sutis e discretas, em prol da manutenção
de sua operacionalidade.

4. CONEXÃO COM O PODER PÚBLICO
Advertimos que a conexão das organizações criminosas com o Poder Público é
uma das características mais comuns apontadas por diversos autores, que buscavam estabelecer contornos do fenômeno do crime organizado.
A fim de que seus negócios se desenvolvam, torna-se imprescindível ao objeto das
organizações criminosas um certo grau de conexão com autoridades e órgãos de vários
setores do Poder Público.
A necessidade dessas conexões na rede do crime organizado finca-se nos objetivos
perseguidos, mas que se resumem na obtenção de poder, alcance de um mercado de reciprocidade e impunidade ou manutenção da clandestinidade de seus negócios.
Como já dito anteriormente, a estratégia é bem lógica, pois, se uma das características do crime organizado é a obtenção do lucro através da oferta de bens e serviços
escassos, proibidos ou moralmente repelidos, tendo como campo mais propício a clandestinidade, nada mais favorável que a manutenção de uma rede de conexões que assegurem a discrição de seu empreendimento.
A corrupção e a infiltração em órgãos ou autoridades do Poder Público parecem ser
um dos pontos vitais das organizações criminosas, que tanto podem daquela fazer parte
integrante, direta ou indiretamente, como, também, se favorecer das benesses, da conivência e da cobertura que ela pode oferecer.

4.1. Estratégia de infiltração
Embora não exista uma sistematização e reunião de dados a respeito das várias formas através dos quais o crime organizado vem se manifestando no cenário jurídico e social
nos últimos tempos, é fácil identificar, pela pesquisa em esparsos trabalhos, algumas das
estratégias utilizadas para a obtenção e manutenção da conexão com o crime organizado.

4.2. Formas indiretas de conexão
Em primeiro lugar, destaca-se o financiamento de campanhas políticas, através do
qual busca-se o estabelecimento de um sistema de reciprocidade, onde a oferta de recursos financeiros para que um determinado candidato possa desenvolver sua campanha,
deverá retornar na forma de apoio irrestrito às atividades da organização criminosa, manifestado de acordo com o cargo político ao qual o candidato ascendeu.
A segunda modalidade de infiltração indireta do crime organizado no Poder Público
é a corrupção, que ocorre através do pagamento em dinheiro de suborno ou propina, para
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a obtenção de atos favoráveis, por parte do servidor público, e que são estranhos ao dever
legal que a situação obrigaria.
Servidores públicos de diversos setores passam a dar vazão a uma ânsia cada vez
maior de obter lucros mediante a utilização do cargo público na satisfação de interesses
pessoais, numa sociedade consumista, que prestigia a ostentação e a posse abastada de
bens materiais em detrimento dos valores morais.Trata-se de problema sócio-cultural,
que tanto afeta servidores, mal ou bem remunerados, à pratica da corrupção econômica,
de forma distinta.

4.3. Formas diretas de conexão
Pode-se identificar formas diretas de conexão entre o crime organizado e o Poder
Público. A principal é a inserção direta de determinados profissionais em áreas específicas
das estruturas do Estado, cuja finalidade varia de acordo com as circunstâncias.
Trata-se de estratégia que possibilita um contato próximo entre a esfera privada e a
pública, que acaba por dotar pessoas com conhecimentos a respeito do funcionamento da
máquina administrativa, fornecendo, também, uma gama importante de contatos e relações
com autoridades públicas, a reverter em favor dos interesses da empresa privada delinqüêncial.
Algumas vezes, esse método tem como objetivo apenas a obtenção de informação
privilegiada, em termos de momento, mas capazes de possibilitar uma prévia adoção de
medidas do crime organizado. Enfim, adaptar sua atividade, rapidamente, à conjuntura
político-econômica ou do ato de repressão que lhe é dirigido, respectivamente.
A ligação, em outras ocasiões, permite o desenvolvimento de atividades ilícitas em
favor do crime organizado, dentro do próprio Estado, tais como, a adjudicação de objetos de licitações de cartas marcadas a um concorrente já definido, desvio de verbas
em proveito particular, obtenção de financiamentos obscuros e adoção das soluções de
mercado, que, negociadas como única alternativa para satisfazer o interesse público, na
verdade objetivam atender a interesses privados, como escândalos envolvendo o sistema
financeiro nacional.
Outra forma de ligação dá-se através da figura do intermediário, figura aparentemente neutra, que faz a intermediação dos interesses, encaminha os negócios e que dá a
aparência de naturalidade e legalidade à negociata, quase sempre um profissional do
Direito, advogado, técnico de área específica ou despachante.
A mais nociva estratégia de conexão é a formação da organização criminosa dentro
do próprio Poder Público, a ponto de não mais se conceber um paralelismo com o Estado,
senão um verdadeiro braço criminoso estatal, a denominada banda podre.

5. CRIME ORGANIZADO NO BRASIL
Existe uma grande discussão acerca da existência, ou não, do crime organizado no
Brasil. As comissões parlamentares de inquérito instaladas em nível federal, estadual e
municipal para apurar o crime organizado em diversas frentes, como o narcotráfico, medicamentos, corrupção no Poder Judiciário, roubo de cargas etc., além da adoção de várias
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medidas preventivas, como a Lei nº 9.807/99, de proteção de testemunhas, na da criação
de divisões, delegacias e setores de combate ao crime organizado, tanto na Polícia Judiciária, como no Ministério Público, testemunham o debate.
Estudos e levantamentos dão conta da existência de organizações pré-mafiosas em
nosso País, a saber:
1. Bicheiros, que atuam nas grandes cidades, com destaque para o Rio de Janeiro,
São Paulo, Pará, Goiás e Espírito Santo, com possível envolvimento nas áreas de
jogos ilegais, bingos e cassinos, lenocínio, narcotráfico e lavagem de dinheiro.
2. Comando Vermelho e Terceiro Comando, que atuam com mais destaque no Rio
de Janeiro, sendo voltado para o narcotráfico, tráfico de armas, seqüestro e
extorsão, roubos e assaltos a bancos.
3. PCC – Primeiro Comando da Capital, organização criminosa formada por traficantes, assaltantes, facínoras dos mais diversos, que atua com mais destaque no
Rio de Janeiro, principalmente dentro dos presídios, de onde seus líderes comandam a vida e o comportamento de cada preso e de seus familiares, muitas vezes
forçados a participar do tráfico de drogas, dentro e fora da cadeia. Suas atividades são as mais variadas, desde a proteção, assassinatos encomendados, seqüestros, extorsões, roubos, até o tráfico de armas e drogas.
4. Grupos independentes, articulados ou não com o crime organizado internacional,
para a prática de proteção, extorsão, tráfico de mulheres e crianças, narcotráfico,
roubo de cargas, receptação, fraudes previdenciárias, evasão de divisas, falsificação de moedas e lavagem de dinheiro.
A grande preocupação das autoridades brasileiras é com a transformação do País
em base das máfias e organizações criminosas internacionais.
As facilidades de comunicação, a extensão territorial, a grande rede hoteleira, os
inúmeros portos e aeroportos, oficiais e clandestinos, a proximidade geográfica com os
países produtores de drogas, a permeabilidade de faixas de fronteira, a densa malha viária, hidroviária, aeroportuária e portuária, o mercado financeiro estável, a globalização
das atividades criminosas, as expectativas dos altos lucros, poder e impunidade, aliadas a
outros problemas nacionais, transformam o nosso País em um importante centro para
instauração do crime organizado e para a lavagem de dinheiro.
As cidades de Xapuri, no Acre e Cacoal, em Rondônia, dentre muitas outras espalhadas pelo Brasil afora, cujos movimentos bancários são incompatíveis com suas economias
formais, evidenciam o uso de mecanismos para a promoção de lavagem de dinheiro sujo.

6. CRIME ORGANIZADO NO MUNDO
Existe uma grande polêmica envolvendo a origem da palavra máfia. Seu significado
despertou inúmeras pesquisas. Para alguns, o termo designa os lugares em que os habitantes sicilianos escondiam-se dos invasores árabes, na Idade Média.
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O certo é que, por várias razões, tem se difundido erroneamente o seu significado.
As máfias, na verdade, constituem organizações que objetivam o controle social, tendo
alcançado após a Segunda Guerra, o nível de associações transnacionais representando
sistema de poder imposto pela corrupção e pela força.
Com o passar do tempo, as organizações foram se distanciando de suas origens
patrióticas e voltaram-se para o crime. Através do terror e da troca de favores, controlaram
o crime na Sicília, expandindo-se para o restante da Itália e agora se internacionalizaram,
globalizando e diversificando suas atividades.
No início do século XX, a máfia siciliana criou sua ramificação americana. Um dos
precursores desse processo teria sido Don Vito Cascio Ferro que, em 1900, viajou para os
Estados Unidos, a fim de consolidar a Mão Negra, originária da Cosa Nostra americana.
Ainda hoje, os EUA desenvolvem uma luta ferrenha contra a Cosa Nostra americana,
envolvida com o jogo, a prostituição, o tráfico de drogas e a extorsão.
À luz do cenário mundial, vê-se, também, que, além da máfia siciliana, várias outras
organizações criminosas internacionais desfrutam entre si o mercado do crime.
No Japão, destaca-se a Boryokudan, nome técnico da máfia japonesa, onde o Bo
significa violência e o ryoku, força e dan, a sociedade. Mais conhecida como Yakuza,
a máfia japonesa tem sua origem no século XVII e, segundo relatório divulgado pela
Polícia Nacional do Japão, conta com mais de 80.000 (oitenta mil) membros divididos
em facções.
Na China, o crime organizado, cujas raízes datam do século XVII, é dominado pelas
tríades chinesas, compostas por mais de cem mil homens, divididos em grupos, sendo os
mais famosos a Sun Yeen, 64.000 membros, a 14-K, o grupo WO, 28.000 membros, a gangue unida do Bambo, 20.000 membros, os Dragões Voadores, 30.000 membros, atuam
em Nova York e as Sombras de Fantasmas, também em Manhattan.
A alta lucratividade do tráfico internacional de cocaína é responsável pela manutenção e fortalecimento da criminalidade organizada na Colômbia, com destaque para os
cartéis de Cali e de Medellin.
Uma das organizações criminosas que mais tem crescido é a máfia nigeriana. O Brasil
tem sido utilizado como base de suas operações, estimadas em dez toneladas de cocaína,
comercializadas nos mercados europeu e africano. Outra máfia emergente é a russa, cujo
surgimento está diretamente relacionado ao colapso do regime comunista.
Com o esfacelamento da União Soviética, organizações que operavam com o tráfico
de drogas e que atuavam no mercado negro, encontraram terreno fecundo para o crescimento e para a internacionalização. Grande parte da mão-de-obra recrutada pelas máfias
russas compõe-se de ex-agentes da KGB e de membros de minorias, como judeus e caucasianos. Dedicam-se à realização de todos os tipos de matérias-primas, armas do Exército
Vermelho, material nuclear, fraudes, prostituição, roubos, corrupção, tráfico de drogas etc.
A máfia russa, organizada em 5.700 bandos, atualmente pode ser considerada a organização criminosa mais violenta do mundo. A instabilidade política e as dificuldades econômicas dificultam a repressão à criminalidade organizada na Rússia, que tem se expandido
para os Estados Unidos e para Israel.
Na atualidade, o poder de cada organização não é mais medido pelo controle de
territórios ou pela matriz terrorista, mas pela quantidade de drogas em circulação.
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Todo lucro obtido é canalizado para fundos sujos de capitais que, reciclados, são freqüentemente aplicados em atividades empresariais, permitindo o fabuloso fluxo de capitais
lavados, conquista de espaço e de poder, capazes de interferir na vida econômica, política
e social da comunidade, de sorte que, hoje, o crime organizado internacional atinge
um terceiro nível. Não mais depende do crime para viver. Metade dos seus rendimentos
origina-se da lavagem do capital reinvestido em empresas legítimas em todo o mundo.

7. ELEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO DO CRIME ORGANIZADO
Freqüentemente, lemos ou ouvimos que os órgãos de repressão ao crime organizado estão despreparados e desequipados. Isto não ocorre só no Brasil, pois tal fenômeno
tem gerado preocupação nas melhores Polícias do mundo.
Nesse sentido, existem recomendações dos mais diversos organismos internacionais,
principalmente da ONU, a fim de que os policiais federais dos países membros procurem
cooperar entre si, com a finalidade de elaborar legislações adequadas, treinar e equipar as
forças policiais, para fazer frente ao crime transnacional organizado.
O método de investigação voltado para esse fim tem se aprimorado, havendo movimentos desses organismos internacionais, no sentido de que os países adotem investigações eletrônicas e procedam de forma a proteger testemunhas, e até criminosos, que
resolvam colaborar com a Justiça. Outra técnica recomendada é a infiltração policial nas
organizações criminosas investigadas.

7.1. Diligência
Diligência é o ato de realização de deslocamento, constatação, levantamento ou
recebimento, como: a) deslocamento, para efetuar uma intimação; b) constatação, a fim
de comparecer posteriormente a um local de crime; c) levantamento, para enumerar pessoas que teriam motivos para cometer o crime e, d) recebimento, a fim de receber objetos
ou documentos para a investigação.

7.2. Entrevista
Entrevista é o ato de conversação. Embora trate-se de conversa simples, quando
utilizada como técnica policial tem objetivo definido, pois, através dela, colhemos dados
sobre fatos e pessoas, sem que o entrevistado perceba nossos objetivos.
O policial civil deve cercar-se de algumas cautelas a fim de evitar passar dados ao
entrevistado, exceto quando imprescindíveis para a obtenção do resultado pretendido.

7.3. Pesquisa
Pesquisa é ato de consulta a banco de dados, arquivos ou documentos diversos,
como o banco de dados da Receita Federal, Departamento Estadual de Trânsito, Junta
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Comercial, Banco Central, Secretaria da Segurança Pública, Serviço de Proteção ao Crédito,
Serasa etc.

7.4. Vigilância
Vigilância é ato de acompanhamento de pessoas, como, por exemplo, o comportamento policial que mantém certa pessoa sob observação, com a finalidade de obter algo
ou até localizar outra pessoa que deva ser investigada.
Por outro lado, com a garantia acenada pela Constituição Federal, em seu art. 5º,
inciso XII, pode-se utilizar a gravação telefônica e acompanhar planos e execuções pelos
grupos organizados. As mais importantes operações realizadas, nos dias atuais, pelos
órgãos de segurança, utilizam-se dessa técnica, considerada uma das mais eficientes e
seguras. A Lei nº 9.296, de 24/7/1996, regulamenta-a.

7.5. Infiltração
Infiltração é ato de colocar-se, dissimuladamente, entre pessoas. Nesse sentido, o
policial civil é colocado em determinado setor de trabalho onde possa executar tarefas
comuns aos demais funcionários, objetivando conhecer ou colher dados ou elementos
que interessem ao caso investigado.
O dado, ou elemento da investigação, chega, costumeiramente, ao conhecimento
da Polícia Civil sob forma de notícia ou informe, merecendo, por conseguinte, ser submetido ao trabalho investigatório. Vale dizer, tem que ser bem analisado, processado e
avaliado.
A infiltração é uma técnica bastante eficiente; contudo, existem inúmeros pontos
negativos. É necessário realizar um grande controle. Pode-se recrutar alguém da organização ou infiltrar uma pessoa, previamente treinada, que pode ser um policial civil ou um
cidadão comum. A grande vantagem é que a Polícia Civil conta com o momento exato
em que os fatos estão ocorrendo, como e onde acontecem.
Semelhante método de investigação não contava com amparo legal em nosso ordenamento jurídico, até o advento da Lei nº 10.217, de 11/4/2001, que alterou os arts. 1º e
2º da Lei nº 9.034, de 3/5/1995.

7.6. Análise documental
A análise documental é técnica usada na investigação policial, e que, merece destaque especial em razão da importância da investigação de grupos organizados. Surgiu
e prosperou na Polícia brasileira por força da criação do sistema de segurança dos
governos revolucionários, que procuravam desarticular os diversos segmentos anti-revolucionários.
Eram tantas as organizações de esquerda, que tornava-se difícil a identificação política, partidária e ideológica do preso, dificultando o trabalho dos encarregados de interrogatórios, que sentiam-se inseguros nas suas tarefas.
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Através da análise documental podemos identificar grupos, seus membros, líderes,
modus operandi e, principalmente, como gastam seus lucros criminosos, em que nomes
figuram seus patrimônios e onde podem ser encontrados, a fim de que se possa efetuar
prisões, e, também, solicitar o seqüestro de seus bens.

7.7. Análise criminal
A análise criminal consiste na avaliação das investigações em torno de um grupo
organizado para o cometimento de um ou mais delitos, definindo as lideranças, ou
modus operandi, suas ramificações e ligações interpessoais, inclusive o uso de tráfico de
influência.
Ao analisarmos um documento, dele faz-se uma síntese, que irá integrar um prontuário individual. Deve ele conter os principais fatos e todos os nomes de pessoas físicas
ou jurídicas, telefones, placas de carros etc, além de dados pessoais. É desse prontuário
que são extraídos dados para o preenchimento das informações pessoais e elaboração do
mapa de cruzamento.
O prontuário, assim elaborado, deverá ficar arquivado, de preferência em computador, pois será consultado com freqüência, servindo para auxiliar os analistas e o encarregado do caso, quando do interrogatório e da elaboração de relatórios, podendo ser
juntado aos autos, caso não contenha informações sigilosas, como: 1) modus operandi;
2) locais de atuação; 3) principais líderes; 4) representação gráfica da investigação,
bolotário ou aranha; 4.1.) nomes e números; 4.2.) pessoas físicas ou jurídicas; 4.3.) local,
nacional ou geral; e 4.4.) mapa de cruzamento.

7.8. Análise financeira
Análise financeira é a avaliação das informações inerentes à movimentação financeira propriamente dita, os negócios realizados, as origens e os destinos dos ativos financeiros
em circulação e a compatibilidade dessa movimentação financeira com a condição econômica e de renda dos investigados.
A inteligência policial implica na busca de informações, devendo ser constante, sistemática e planejada nas investigações do crime organizado.
Conseqüentemente, a inteligência policial realizada a partir das vigilâncias técnicas
e eletrônicas, trará, sempre, novidades e a certeza da verdade real e do envolvimento, ou
não, do investigado nos fatos em apuração, dentro do princípio da legalidade.

8. MECANISMOS DE COMBATE NACIONAL AO CRIME ORGANIZADO
Muitos são os mecanismos previstos em lei para combater o crime organizado. Os
mais comuns são: cooperação policial e judiciária internacional, delação e infiltração,
identificação criminal, perda de bens, interceptação de comunicações telefônicas e de
dados e especialização de conhecimento técnico.
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8.1. Cooperação policial e judiciária internacional
A organização criminosa, doutrina Wilson Lavorenti, ao romper, com sua atuação, os
limites territoriais do país em que atua, torna-se transfronteiriça, dificultando a persecução
policial ou judiciária, porquanto os países estão limitados pela soberania. Além disso,
enfrenta a dificuldade de atuação conjunta frente às diversidades existentes entre as legislações de diferentes nações.
Todavia, a cooperação policial e judiciária torna-se imperativa.
A cooperação internacional no campo penal deve surgir como conseqüência natural
da globalização e, gradativamente, impor-se como resposta lógica às situações decorrentes
da interação dos países.7

8.2. Delação e infiltração
A delação, adverte Wilson Lavorenti, ocorre quando o investigado confessa a prática do crime e, também, o imputa a terceiros, facilitando a descoberta de crimes e de
seus autores. Passou a ser chamada de delação premiada porque pode redundar na diminuição da pena em favor do delator.8
Existem pessoas que criticam esse mecanismo por transformar o direito em instrumento de antivalores, pois concede um prêmio ao traidor e, ainda, ofende o princípio da
proporcionalidade, sendo desprovido de caráter moral e/ou ético. O aparato policial tem
a obrigação de, por si só, valer-se de meios legítimos para a consecução satisfatória de
seus fins. É o instituto adotado em todo o mundo para combater as organizações territoriais.
Não há dúvida de que a delação bem articulada pode golpear, com sucesso, as atividades criminosas. Seu traço marcante é a inexistência de efetiva proteção ao delator, uma
vez que, sem ela, o agente prefere o silêncio à morte.
Como regra, ensina Wilson Lavorenti, exige-se, expressamente, a confissão espontânea, e todas as previsões trazem como característica uma delação necessariamente
vinculada a efeitos práticos, tais como, desmantelamento de quadrilhas e/ou revelação
de trama delituosa.9
Outro meio de investigação é a infiltração policial, que consiste na introdução do
agente da autoridade em determinado circuito criminoso, para trabalhar ou viver, temporariamente, como parte integrante do ambiente, a fim de descobrir ou apurar alguma
coisa, sem que sua identidade seja conhecida.
A infiltração pressupõe especialização da Polícia, autorização judicial e ciência do
Ministério Público.
A grande celeuma que se cria, no tocante às condutas possíveis por parte do agente
infiltrado, é que, para sua aceitação em uma organização criminosa teria, necessariamente,
que praticar infrações penais.

7. LAVORENTI, Wilson, op. cit., pp. 45 e 48.
8. LAVORENTI, Wilson, op. cit., p. 52.
9. LAVORENTI, Wilson, op. cit., p. 57.
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Em outras palavras, o Estado, para ver-se livre de crimes, deveria permitir por
parte dos agentes infiltrados, a prática de infrações penais, o que é, no mínimo, paradoxal, complementa Lavorenti10.
8.2.1. Proteção a vítimas e a testemunhas e a Lei nº 9.807/99
A persecutio criminis in limine e a persecutio criminis in judicio somente podem
chegar a bom termo com a efetiva busca da verdade real por parte do magistrado.
Não obstante pesarem fortes críticas à lei de proteção a vítimas e a testemunhas,
como a de ter sido praticada alta costura legal com a produção de uma lei que apenas responde aos reclamos da mídia e da coletividade, mas sem outra preocupação maior com
sua eficácia ou sobre o seu ponto nevrálgico, como a carência de recursos para dotá-la
de exeqüibilidade, não se pode retirar seu mérito de ser uma legislação destinada a seccionar uma das mais poderosas raízes da impunidade e do incentivo à criminalidade violenta, os constrangimentos de vítimas e testemunhas para ocultar crimes ou acobertar criminosos.
No Brasil, o programa de proteção a testemunha está buscando acordos com embaixadas para enviar testemunhas ameaçadas de morte para fora do País. O programa já atua
em 7 (sete) estados e auxilia 167 (cento e sessenta e sete) pessoas ameaçadas, a maioria
por traficantes de drogas e grupos de extermínio.
O art. 13 da Lei nº 9.034/95 dá proteção aos réus colaboradores, ex-integrantes das
organizações que, com suas informações e experiências, têm sido fundamentais para o
seu desmantelamento, como no caso do ex-deputado estadual do Maranhão, José Gerardo
de Abreu, que somente pôde ser deslindada graças aos depoimentos do motorista José
Nereu Alves de Almeida à CPI do narcotráfico.

8.3. Identificação criminal
No atinente à Lei nº 9.034/95, houve entendimento de que foram ultrapassados
os limites constitucionais, ou que seu espírito não foi preservado. Entretanto, maior
entendimento doutrinário pugna pela constitucionalidade do art. 5º, uma vez que a
Carta Magna previu exceções a serem disciplinadas por lei, como no caso em estudo.
Portanto, é constitucional a identificação criminal do art. 5º da Lei nº 9.034/95, sendo
possível a identificação dactiloscópica e fotográfica dos integrantes das organizações
criminosas.
Ocorre que a utilização por parte das organizações criminosas de alta tecnologia
e a disponibilidade financeira viabilizam sofisticadas contrafações do documento de
identidade, gerando a necessidade da identificação criminal e, ainda, impossibilitando a
fotografia em significativo banco de dados para o setor policial especializado no
enfrentamento dessas organizações, explica Wilson Lavorenti11.
10. LAVORENTI, Wilson, op. cit., p. 61.
11. LAVORENTI, Wilson, op. cit., pp. 102 e 103.
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8.4. Perda de bens e medidas assecuratórias
A finalidade precípua de toda organização criminosa é o lucro, razão pela qual
deve-se atentar não apenas para a sua desestruturação e prisão de seus membros, mas,
também, na recuperação do patrimônio ilicitamente auferido.
A Constituição Federal preocupou-se em recuperar, para o patrimônio público, o
produto da atividade delituosa, consagrando a perda de bens no inciso XLV, de seu
art. 5º, que visa a devolução aos cofres públicos de quantias retiradas do Erário, que
consubstanciam enriquecimento ilícito.
Como medidas cautelares, temos as assecuratórias previstas nos arts. 125 usque
144 do Código de Processo Penal. Basicamente, as medidas tripartem-se em seqüestro,
hipoteca e arresto.
O seqüestro recai sobre bens imóveis que tenham sido adquiridos com o produto do
crime, podendo ser decretado pelo juiz durante o Inquérito Policial ou durante o processo, desde que haja indícios veementes da proveniência ilícita dos bens.
A hipoteca incide sobre bens imóveis do acusado, podendo, somente, ser decretada
pelo juiz no transcorrer do processo.
O arresto de bens móveis ocorre no caso do réu não possuir bens imóveis suscetíveis de penhora, sendo decretado pelo juiz em qualquer fase do processo, expõe Wilson
Lavorenti12.

8.5. Interceptação de comunicações telefônicas e de dados
Como meios de prova, destacam-se os dados, documentos e informações fiscais,
bancárias, financeiras, telefônicas e os dados informatizados e eleitorais, cujo acesso,
reconhecem os tribunais, merecia ser permitido há muito tempo.
Todos os direitos mencionados no item anterior são amparados pela Justiça, pois
não existe direito fundamental absoluto.
Caso os dados pertençam a arquivos públicos, ou se da vida privada das pessoas
tiverem seu acesso por estas franqueadas, fornecendo-os espontaneamente, dispensa-se
prévia autorização judicial, podendo a autoridade policial juntá-los aos autos sem maior
preocupação de responder por crime em razão de sua divulgação.

8.6. Especialização de conhecimento técnico
A necessidade de se incutir em cada um a importância de manter profissionais e
estrutura eficazes no combate ao crime organizado constitui preocupação presente na Lei
nº 9.034/95, que dispõe sobre os meios operacionais para a prevenção e repressão de
ações praticadas por organizações criminosas. Em seu art. 4º determina que os órgãos de
Polícia Judiciária deverão se estruturar e especializar equipes de policiais com a finalidade de enfrentar a organização criminosa.
12. LAVORENTI, Wilson, op. cit., pp. 90 e 91.
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Em nível federal, foi prevista pelo regimento interno do Departamento de Polícia
Federal a criação da Divisão de Repressão ao Crime Organizado e Inquéritos Especiais
– DCOIE, incluída na Coordenação Geral Central de Polícia – CGCP.
Depreende-se, portanto, que a especialização não decorre somente de uma exigência
legal, mas um corolário natural da pretensão de investigação e controle da organização
criminosa.
Além da estrutura do órgão, também é necessário dotar seus agentes de conhecimento por meio de cursos, intercâmbios, seminários e outras formas que viabilizem
a produção de conhecimentos, que propiciem uma investigação com conhecimento
pormenorizado da infração penal e sua forma de cometimento, como aqueles atrelados
a crimes econômicos, lavagem de dinheiro, uso de alta tecnologia, tráfico de fauna exótica, órgãos humanos, obras de arte, que exigirão conhecimentos e técnicas de atuação
diferenciadas.
A especialização também implica em coordenação e centralização de informações
que permitam uma visão global dos fatos e conhecimentos específicos de cada situação,
permitindo-se conhecer, estrutural e funcionalmente, cada organização criminosa,
complementa Lavorenti13.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não há atuação possível sem que se identifique a organização em relação à qual se
pretende atuar. É essencial obter-se uma definição de crime organizado. Deve-se ter em
mente que uma das armas mais poderosas do crime organizado é a sua própria
estruturação e organização, encerra Wilson Lavorenti14.
Buscamos respostas à constatação do triunfo do crime organizado, não obstante a
existência de uma série de aparatos legais à disposição das agências encarregadas de seu
controle.
Procurando dar orientação aos estudos a respeito de sua tipologia, encontramos na
rede o que parece ser a razão fundamental desta vitória permanente.
As conexões com o Poder Público, manifestadas através das mais diversas estratégias, imobilizam ou, de qualquer forma, neutralizam as ações dos órgãos encarregados da
fiscalização e do controle de atividades ilícitas, impedindo a repressão das condutas
delituosas e garantindo a impunidade e a liberdade de ação das organizações criminosas.
Esta, pois, a lição da Polícia Federal, que, mediante cursos patrocinados pelo Ministério da Justiça, vem auxiliando, em muito, as Polícias Civis de todo o País, através de
cursos ministrados em suas respectivas Academias de Polícia.

13. LAVORENTI, Wilson, op. cit., pp. 40 e 41.
14. LAVORENTI, Wilson, op. cit., pp. 119 e 120.
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Capítulo XVIII
TELECOMUNICAÇÕES
Sumário: 1. Considerações preliminares; 2. Códigos; 3. Equipamentos; 4. A Intranet da Polícia Civil; 4.1. Conceito de Intranet; 4.2. Objetivo da Intranet; 4.3. Serviços da Intranet; 4.3.1.
Acesso à Prodesp; 4.3.2. Álbum fotográfico; 4.3.3. Resolução 160; 4.3.4. Infocrim; 4.3.5.
Comunicações diversas; 4.3.6. Legislação; 4.3.7. Formulários para mensagem; 4.3.8. Correio
eletrônico; 4.3.9. Sistema Integrado de Administração Policial; 4.4. Infoseg; 4.4.1. Intragov;
5. Códigos de Pesquisa da Prodesp; 5.1. Pesquisa sobre veículos; 5.2. Pesquisa sobre Carteira
de Habilitação (Detran/SP); 5.3. Pesquisa sobre veículos e proprietários (Detran/SP); 5.4.
Pesquisa sobre identificação criminal; 5.5. Pesquisa sobre identificação civil; 5.6. Glossário;
6. Considerações finais.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
As telecomunicações, via rádio, devem ser feitas de emergência ou sob forma de pesquisas, sempre de uma viatura para o centro de comunicações. A fim de descongestionar
o sistema de rádio, as comunicações que não estejam incluídas entre aquelas, devem ser
realizadas por outros meios, sempre que possível. As pesquisas, via rádio, sempre serão
especificadas, sendo importante ao policial civil a discriminação do motivo, se pessoal
(a pessoa pesquisada está próxima à viatura) ou para investigação (a pessoa está em
lugar incerto. Porém, para o bom andamento da diligência essa pesquisa se faz necessária);
em se tratando de veículos, o procedimento é idêntico, porém com uma terceira ressalva,
“o veículo em movimento” (no caso uma pesquisa de veículo ainda não abordado e com
possibilidade de fuga).
O e-mail, pela Intranet, deverá ser usado sempre que necessária uma documentação
da mensagem.
O telefone será utilizado em todas as outras ocasiões, como, para assuntos administrativos, recados mensagens sem prioridades etc.1

2. CÓDIGOS
Os códigos utilizados nas comunicações via rádio, são o Código Internacional de
Sinais e o Código “Q”. A adoção de códigos visa abreviar o tempo de transmissão e faci1

ALEIXO, Ivalda Oliveira. Telecomunicações, Academia de Polícia-SP, São Paulo, 2002, p. 1.
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litar o entendimento nas comunicações via rádio, sujeitas à estática. O policial civil, quando
em comunicação, via rádio, deve falar pausadamente, devido às interferências.

3. EQUIPAMENTOS
Os equipamentos básicos de comunicação são os rádios, os computadores da Intranet
e os telefones.
Os rádios, hoje com tecnologia digital, estão menos sujeitos a interferências de
terceiros e são muito mais potentes; todavia, como equipamento de uso policial, deveria
ser adotado o uso de rádios portáteis individuais para cada policial. O rádio em viatura
limita o seu uso e impede uma comunicação rápida em ocorrências de vulto, ocasião em
que, nem sempre, a unidade móvel está próxima. As comunicações, via rádio, devem ser
sucintas e limitadas a ocorrências ou avisos para conhecimento de todos, pois a rede de
rádio deve ficar livre o maior tempo possível, sem comunicações inoportunas, tais como,
recados de delegacias a policiais civis etc. A agilidade que o rádio proporciona deve ser
explorada racionalmente.
A Intranet veio facilitar o envio de mensagens de caráter administrativo e oficial. Esta
com mensagens já pré-elaboradas torna o envio de comunicados através de e-mail de uso
fácil a qualquer policial civil com o mínimo de conhecimento em Informática. Um aprimoramento na rede da Intranet também se faz necessário, devendo, na medida do possível, ser incentivado o uso do microsoft bate papo, uma forma moderna e econômica de
comunicação, via Intranet, sem uso de linhas telefônicas.
O telefone deve ser usado para todas as comunicações de baixa prioridade ou a
longa distância, bem como o fax, no envio de documentos entre as unidades.

4. A INTRANET DA POLÍCIA CIVIL
A Intranet da Polícia Civil surgiu ante a necessidade da substituição da rede de telex,
ultrapassada, lenta e limitada em recursos, restringindo-se apenas à transmissão de textos,
e que não permitia mais expansão. Optou-se, então, pela adoção de uma rede de comunicações baseada na tecnologia da Internet. Este conceito permite a interligação de computadores instalados nos mais variados lugares numa mesma rede, possibilitando a troca de
informações, imagens, sons e acessos a bancos de dados com taxas altíssimas de transmissão. Os computadores podem interligar-se por linha telefônica convencional, cabo,
rádio, satélite, fibra ótica etc. A exemplo da rede de telex, a Intranet da Polícia Civil tem
uma estrutura fechada, devido ao tipo de informação que trafega.

4.1. Conceito de Intranet
O conceito é idêntico ao da Internet, mas o acesso não é aberto ao público em geral,
ou seja, apenas pessoas autorizadas podem acessá-la, tendo, portanto, caráter privativo.
A Intranet da Polícia Civil foi concebida para permitir que apenas as unidades policiais se
comuniquem. O seu uso foi estendido a outros órgãos do Governo, como, por exemplo, a
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Corregedoria dos Presídios, a Coordenadoria dos Estabelecimentos Penais do Estado, a
Polícia Militar, cuja atribuição se relaciona diretamente com as atividades policiais civis.
A Intranet da Polícia Civil tem como provedor principal a Embratel. Essa empresa
fornece links de alta velocidade para várias unidades policiais, especialmente aquelas
cujo volume de serviço seja alto – dentro de um parâmetro definido em função da relação
custo-benefício entre o link e o acesso discado. Para as demais unidades, o acesso faz-se
através de uma linha telefônica convencional, com discagem para um número único em
todo o Estado com acesso controlado. Esse controle é feito através do reconhecimento
de nome e senha de usuário. Até janeiro de 2002, estavam em funcionamento aproximadamente 100 links – entre linhas físicas e estações de microondas – e outras 400 conexões
discadas.
A Embratel provê o acesso às unidades policiais, concentrando todas as conexões
em um link de 2Mbits, entre sua filial paulista e o Núcleo de Informática, setor ligado à
Assistência Policial do Detel. No Núcleo encontram-se instalados servidores de correio
eletrônico, servidores Web, sistemas de proteção contra invasões, roteadores de acesso
à Prodesp e à Internet – via Ambiente Central do Palácio dos Bandeirantes – e o computador de grande porte Hewlett Packard, série UX, onde alguns dos serviços disponibilizados pela Intranet estão hospedados.

4.2. Objetivo da Intranet
O objetivo da Intranet da Polícia Civil é oferecer informação rápida e detalhada,
para auxiliar no trabalho de investigação policial. Para isso, foram criados mecanismos
de transmissão de dados estatísticos, de envio de mensagens sobre boletins de ocorrências, divulgação de fotos de indivíduos identificados criminalmente, acesso aos bancos
de dados administrados pelo IIRGD e instalados junto à Prodesp, acesso aos bancos de
dados de veículos com alcance nacional.
Ainda que de menor importância para a atividade policial civil básica, os serviços
administrativos também vêm sendo gradualmente incorporados à Intranet. Assim, foram
criados os cadastros de funcionários, de distribuição de armamento, de viaturas. E muitos
outros serviços podem ser disponibilizados

4.3. Serviços da Intranet
Abaixo estão descritos alguns dos serviços até o momento disponibilizados pela
Intranet. Todos aqueles citados abaixo estão disponíveis no site da Intranet, excluindo-se
os citados no item “Outros Serviços Possíveis com a Intranet”.
4.3.1. Acesso à Prodesp
Sistema desenvolvido pela Prodesp para acesso aos bancos de dados administrados
por essa empresa, sem a necessidade do uso de terminal exclusivo. No denominado
“Ambiente Web”, são possíveis as consultas de veículos, cadastro criminal, cadastro civil,
cadastro de condutores de veículos, cadastro de armas, boletins de ocorrência da área do
Decap. No item 3 estarão dispostos os códigos de pesquisa mais utilizados neste serviço.
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4.3.2. Álbum fotográfico
Composto de informações obtidas nas investigações realizadas pelas unidades
policiais, não tem relação direta com o banco criminal da Prodesp sendo, portanto, um
complemento àquele serviço. Na página do serviço, é possível, desde que o usuário esteja
cadastrado, fazer a inclusão de novas fotos e a manutenção do banco a partir da própria
delegacia, via Intranet. O sistema tem por objetivo cadastrar dados de pessoas do interesse policial, juntamente com suas fotografias para auxílio da investigação policial e/ou
reconhecimento pelas partes envolvidas numa determinada ocorrência policial
4.3.3. Resolução 160
Quadro estatístico criado pela Coordenadoria de Análise e Planejamento da Secretaria da Segurança Pública, diversas informações coletadas nas unidades policiais incluídas
no sistema, conferidas pelo Departamento de Análise e Planejamento-DAP, servindo para
orientar os comandos das Polícias Civil e Militar quanto ao planejamento de operações,
conjuntas ou não.
4.3.4. Infocrim
Sistema criado pelo Grupo de Tecnologia da Informação-GTI da SSP, aproveita-se
das informações geradas pelo programa IDP, usado para confecção de boletins de ocorrências. Tem alcance apenas na Capital, especificamente dos DP´s do Decap. Classifica a
incidência criminal em cada área da Capital, detalhando horários, dias da semana, tipo de
ocorrência, rua, direcionando os resultados das pesquisas para gráficos comparativos ou
para mapas em detalhes. Serve, também, para orientar os comandos das Polícias Civil e
Militar quanto ao planejamento de operações, conjuntas ou não.
4.3.5. Comunicações diversas
Também chamadas de Web Notícias, são informações sobre valores de fianças, avisos de falecimento de policiais civis ou seus parentes, mensagens de interesse geral
expedidas pela Delegacia Geral, notícias coletadas junto à imprensa, queixas recentes de
roubo/desvio de carga.
4.3.6. Legislação
Um pequeno banco de documentos úteis ao trabalho policial encontra-se à disposição do usuário, como códigos, leis, portarias e resoluções, além do vademecum policial,
contendo a Lei Orgânica da Polícia – Lei Complementar nº 207/79 – alterada pela Lei
Complementar nº 922/02.
4.3.7. Formulários para mensagem
A grande maioria das ocorrências policiais registradas nas delegacias é transmitida
para diversos órgãos. Cada ocorrência, cujo destino é uma especializada diferente, tem
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peculiaridades quanto aos dados exigidos, o formato e o destino. Esses formulários conduzem o usuário a preencher os campos imprescindíveis e destina-se, de maneira automática, aos órgãos interessados em função da natureza indicada.
4.3.8. Correio eletrônico
Foi adotado o programa Outlook Express como padrão para transmissão de mensagens. As contas são dirigidas exclusivamente às unidades policiais. Portanto, não há a
criação de contas pessoais dentro desse ambiente. Em breve, deverá entrar em funcionamento outro padrão de acesso ao correio eletrônico, denominado Web-mail, através do
qual o usuário poderá ler, editar, enviar e receber suas mensagens diretamente numa
página do navegador de Internet.
Também está disponível na Intranet o serviço de correio, onde existem formulários
que possibilitam ao editor da mensagem um ganho de tempo, utilizando formulários dedicados à elaboração de mensagens sobre diversas ocorrências.
Estão disponíveis formulários de extravio de RG, carro de cadáver, solicitação de
perícia, consulta à capturas, movimentação de presos, e ainda ocorrências em geral, reunindo ocorrências ligadas a patrimônio, entorpecentes, pessoa, presos, costumes e uma
opção para outros tipos de ocorrência.
Outra opção é formular a mensagem usando o texto livre, onde é permitido ao
redator redigir de maneira livre preenchendo manualmente todos os dados da mensagem.
4.3.9. Sistema Integrado de Administração Policial
Serviços administrativos como cadastros de funcionários, de viaturas, de patrimônio
e de armas são prestados pelo Sistema Integrado de Administração Policial. Aos usuários são
atribuídos níveis de acesso, através de senhas. O critério de distribuição de códigos em níveis
de acesso visa restringir a manipulação das informações a pessoas habilitadas e responsáveis, cada qual por sua área específica de atuação e proteger informações confidenciais.

4.4. Infoseg
Sistema de Integração Nacional de Informações de Justiça e Segurança Pública
com acesso e integração das informações de inquéritos policiais, processos judiciais criminais, de mandados de prisão, de armas de fogo, população carcerária, informações
sobre penitenciárias, veículos, passaportes e estrangeiros, entre todos os Estados da nação, através de uma rede de informações operando nacionalmente. O acesso se dá através
de senha.
4.4.1. Intragov
Consiste na utilização racional da tecnologia da informação, proporcionando uma
otimização na gestão do Estado e traduzindo-se em benefícios concretos para os cidadãos
e entidades da sociedade civil na forma de informações e serviços integrados, há a neces277
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sidade de uma nova Infra-Estrutura da Informação do Governo do Estado de São Paulo
através da implementação de uma rede estadual, agregando recursos de Telecomunicações e Informática (Telemática) das Secretarias, Empresas e Órgãos do Estado, permitindo alcançar importantes objetivos de diversos órgãos estaduais em uma única infra-estrutura de comunicação. A Polícia Civil fará parte desse ambiente já em fase de implantação
nas unidades policiais e como o primeiro serviço está o Registro Digital de Ocorrências
– RDO, novo sistema informatizado para registro de ocorrências, que permite alimentar
on line, bancos de dados de interesse policial, bem como acesso aos já existentes.

5. CÓDIGOS DE PESQUISA DA PRODESP
Há um manual disponível na Intranet, explicando, passo a passo, todas as operações
possíveis no terminal da Prodesp. Esse manual encontra-se no link Manuais Prodesp.
Abaixo, um resumo das operações mais comuns nos bancos de dados da Prodesp.

5.1. Pesquisa sobre veículos
Código

Descrição

Sintaxe

PEPL

Tela de veículos simplificada do DETRAN/SP pela placa

PECH
PEPM

Tela de veículos simplificada do DETRAN/SP pelo chassi
Tela de veículos simplificada com débitos do DETRAN/SP

PPFE

Tela de veículos simplificada com débitos do DETRAN/SP

PBLO

Tela de restrições judiciais e administrativas no
DETRAN/SP
Tela de veículos simplificada do RENAVAM
Tela do RENAVAM
Tela de veículos com queixa em São Paulo
Tela de veículos com queixa por outros estados
Tela resumida de queixa de vínculos no RENAVAM

PEPL (placa),
(código do
município)
PECH (chassi)
PEPM
PLACA
PPFE (placa),
(código do
município)
PBLO (enter)

PTRE
PEBE
PFUR
PERF
PERE

PTRE (enter)
PEBE (enter)
PFUR (enter)
PERF (enter)
PERE (enter)

5.2. Pesquisa sobre Carteira de Habilitação (Detran/SP)
Código

Descrição

Sintaxe

PCNH
PCON

Tela da carteira antiga, pesquisa por nome e PGU
Consulta através de vários dados do condutor (nome,
documento, PGU, RENACH, espelho) e exibe a tela
completa da nova carteira

PCNH (PGU)
PCON (enter)
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5.3. Pesquisa sobre veículos e proprietários (Detran/SP)
Código

Descrição

Sintaxe

PNOM

Pesquisa de veículo pelo nome do proprietário

PCIC
PERG

Pesquisa de veículos pelo CPF
Pesquisa de veículos pelo RG

PNOM
(nome)
(sobrenome)
PCIC (CIC)
PERG (RG)

5.4. Pesquisa sobre identificação criminal
Código

Descrição

EXRG
TLOD

Pesquisa por RG
EXRG (RG)
Pesquisa por qualificação completa (nome, filiação, TLOD (enter)
vulgo)
Pesquisa simplificada
PESQ (1o nome)
(último nome),
(data de
nascimento
{mmaaaa}), (sexo)

PESQ

Sintaxe

5.5. Pesquisa sobre identificação civil
Código

Descrição

Sintaxe

CIRG
CINO

Pesquisa por RG
Pesquisa simplificada

BLRG

Tela de bloqueio de RG

CIRG (RG)
CINO (1o nome)
(último nome),
(data de
nascimento
{mmaaaa}), (sexo)
BLRG (RG)

5.6. Glossário
Expressão

Significado

Acesso
remoto
Adaptador
de rede
Antivírus

Conexão à distância entre um dispositivo isolado e uma rede.
Placa de comunicação ou outro dispositivo usado para realizar um acesso
remoto.
Programa que detecta e elimina vírus no computador, fazendo busca na
memória do sistema e nos arquivos em disco.
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Expressão

Significado

Arquivo
anexo
ASP

Arquivos que acompanham mensagens de e-mail, não possuindo restrição
com relação ao tipo de arquivo (texto, imagens, sons, aplicativos etc.)
Active Server Pages. Padrão criado pela Microsoft para a criação de
páginas Web. Quando o browser requisita uma página asp, o servidor gera
uma página com o código html e o envia ao browser.
Termo utilizado para descrever todo o cabeamento e todos os roteadores
que constituem a Internet.

Backone
(espinhadorsal)
Backup
Bit
BMP
(bitmap)
Browser

Cópia de segurança de um ou mais arquivos, que permite.
Significa dígitos binários. Um sistema é construído a partir de duas
unidades de informação: 0 ou 1. Cada um deles é um bit.
Tipo de arquivo de imagem.

Software que permite que o computador tenha acesso à Internet, como o
Explorer e Netscape.
Também conhecido como navegador.
Byte
Conjunto formado por oito bits.
Banco
Um conjunto de informações ligadas entre si, referentes a um mesmo
de Dados
assunto e organizadas de maneira útil, com o propósito de servir de base
para que o usuário armazene e recupere dados.
Boot
Procedimento de carregar um sistema operacional
na memória RAM.
Chat
Página que reúne usuários conectados simultaneamente no mesmo serviço
para troca de mensagens em tempo real.
Ciberespaço Assim como ambiente virtual. Conjunto de redes de computadores interligados e de toda a atividade aí existente.
Conta
Permissão para acesso a um dos servidores da Internet ou Intranet, por meio
dele acessar outros micros ou servidores.
Default
Valor, configuração ou qualquer outro fornecido pelo computador como
padrão quando não fornecido pelo usuário.
Dial-up
Conexão feita com outro computador através de linha telefônica comum.
Domínio
Grupo de dispositivos, servidores e computadores agrupados em uma rede.
DNS
Domain Name System, sistema responsável pela conversão dos endereços
no formato simbólico (por exemplo www.uol.com.br) para o formato
numérico (por exemplo, 143.54.1.7) também chamado de endereço IP.
Download É a transferência de um arquivo de outro computador para o seu através da
rede, o mesmo que baixar.
Driver
Software que permite aos computadores comunicar-se com um dispositivo.
Endereço IP Número especial desenvolvido para permitir o acesso a um determinado
computador na Internet.
Firewall
Combinação de hardware e software utilizado para filtrar o tráfego de informações entre redes fechadas e suas saídas.
GIF
Tipo de arquivo de imagem.
HD
Disco rígido que armazena informações no computador.
Hipertexto Lógica de ligação não linear de informações e dados.
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Expressão

Significado

HTML
Java

Linguagem de formatação de texto que usa por base a técnica de hipertexto.
Linguagem de programação para a criação de pequenos programas
(applets) para uso na Internet.
Linguagem script que complementa a html.
Tipo de arquivo de imagem.
Ligação entre um item de um hiperdocumento e outros documentos ou
hiper-documentos.
Procedimento de abertura de sessão de trabalho em um computador.
Dispositivo eletrônico que converte os sinais enviados pelo computador em
sinais de áudio, que serão enviados através de linha telefônica, e recebidas
por outro modem, que recebe o sinal sonoro e transforma em sinais de
dados.
Senha de acesso.
Caminho físico de comunicação com um periférico.
Indicação de que o computador está pronto para receber comandos
(Exemplo, C:\>).
Empresa que presta serviço de conexão à Internet.

JavaScript
JPEG
Link
Logon
Modem

Password
Porta
Pompt
Provedor
de acesso
Roteador

Servidor
Sistema
operacional
Site
TCP/IP
Upload

Um dispositivo que interliga duas ou demais redes, e é responsável pelo
encaminhamento de pacotes de comunicação assim como examinar o
endereço do destinatário de uma mensagem e selecionar o caminho mais
eficiente.
Computador que controla o acesso aos recursos de uma rede, como diretórios e impressoras.
Software que tem como função controlar a alocação de recursos, como
comunicação com os usuários, espaço em discos, uso de memória, entre
outros. Exemplos são o DOS, WINDOWS, OS/2, Linux entre outros.
Um endereço dentro da Internet que permite acessar arquivos e documentos
mantidos no computador de uma determinada empresa ou pessoa.
Os dois protocolos básicos da Internet, usados para viabilizar a transmissão
e troca de dados.
É a transferência de um arquivo do seu computador para outro através de
rede.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Intranet possibilitou ainda o surgimento de outros serviços eletrônicos, desenvolvidos e em uso em vários Departamentos. Foram substituídos diversos procedimentos
manuais e criados bancos de dados com informações específicas sobre a atividade de
especializadas ou de interesse regional, significando a agilização da atividade policial
civil e o melhor aproveitamento de recursos humanos e materiais. Aproveitando o meio
de comunicação entre os computadores, foram instalados no Deinter 2-Campinas, por
exemplo, o Controle de talões de viaturas em serviço, Sistema de pessoal, Sistema de
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sub-frota, Sistema de protocolo, download de drivers e resumo do Diário Oficial e na
Delegacia Seccional de Jundiaí, subordinada àquele Departamento, os sistemas de
assinalação criminal, requisição de materiais, estatística diária e controle de patrimônio.2

2. ALEIXO, Ivalda Oliveira, op. cit., p. 10.
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Capítulo XIX
DIREÇÃO DEFENSIVA
OU DIREÇÃO PREVENTIVA
Sumário: 1. Considerações preliminares; 1.1. Cuidados importantes na hora de dirigir; 2. Aquaplanagem; 2.1. Sugestão prática; 3. Pedestres; 3.1. Sugestão prática; 4. Faixa de pedestre; 4.1.
Sugestão prática; 5. Animais; 5.1. Sugestão prática; 6. Bicicletas; 6.1. Sugestão prática; 7.
Motocicletas; 7.1. Sugestão prática; 8. Direção e segurança; 9. A arte de ficar vivo; 9.1. Condições adversas de luz; 9.2. Condições adversas do tempo; 9.3. Condições adversas da via;
9.4. Condições adversas do trânsito; 9.5. Condições adversas do veículo; 9.6. Condições adversas do motorista; 10. Condições físicas; 11. Abuso na ingestão de bebidas alcoólicas; 12.
Maneira de dirigir; 13. Elementos da direção defensiva; 13.1. Conhecimento; 13.2. Atenção;
13.3. Previsão; 13.4. Decisão; 13.5. Habilidade; 13.6. Segurança; 14. Considerações finais.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
As pessoas, quando escutam, pela primeira vez, a expressão “direção defensiva”,
raramente acertam, ou fingem que entendem do que se trata.
Ao contrário, quando ouvem a expressão “direção preventiva”, se nunca ouviram,
não é difícil acertar um palpite, pois trata-se de uma expressão mais comum à nossa
língua.
Mas, o que querem dizer estas palavras e expressões?
• defender:

prestar socorro; proteger; amparar; ... opor à força; oferecer resistência.

• defensiva:

conjunto de meios de defesa ou proteção; posição de quem se
defende de um ataque.

• prevenir:

vir antes, tomar a dianteira; dispor com antecipação; preparar.

• preventivo:

que previne; próprio para prevenir ou evitar; medidas preventivas;
tratamento preventivo. (Dicionário Aurélio)

Face à adoção pelo novo Código de Trânsito Brasileiro, que está oficializando e tornando popular a expressão “direção defensiva”, o momento é propício para adotar-se, de
vez, a expressão “direção preventiva”, ainda que isso implique em se fazer uma correção
no Código. Ora, se ao explicar ao leigo, dizemos que “direção defensiva” é igual a “direção
preventiva”, por que não encurtar a argumentação adotando termos mais apropriados?
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De forma resumida, foi difundido no Brasil que “direção defensiva” é dirigir de modo
a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros e das condições adversas.1
Melhor seria ir além, e adotar um conceito em que abordássemos a prevenção voltada para os aspectos do compromisso (desejo pessoal, preocupando-se primeiro consigo
e depois com o outro), do aprendizado (crescimento, busca de conhecimento e não do
“achar que sabe”), do resultado prático resultante do exercício da paz e da civilidade etc.
Direção preventiva deve ser, antes de tudo, um desejo permanente de aprendizado que resulte no exercício contínuo de direção segura, conforme ensina Nelci Rangel.2
1.1. Cuidados importantes na hora de dirigir
Ao dirigir devemos tomar cuidado com tudo aquilo que estiver ao redor da viatura
policial, estando ela parada ou em movimento.É fácil explicar o que temos que fazer para
ser um motorista defensivo. Este, como o próprio nome diz, é a pessoa que sabe o que
fazer diante de situações inesperadas, pois, como diz o antigo ditado “o bom motorista é
aquele que dirige por si e pelos outros”. Citemos, nessa área, algumas ações de imprudência de terceiros e das condições adversas que podem acontecer com todos os policiais.

2. AQUAPLANAGEM
Aquaplanagem, ou hidroplanagem, é a falta de aderência do pneu com a pista, que
faz com que a viatura derrape e o condutor perca o seu controle. Isso significa que o pneu
está rodando sobre o topo da água, ao invés de rodar sobre a pista. A estabilidade de uma
viatura policial depende do contato entre seus pneus e o solo.
À medida que a velocidade aumenta, esse contato diminui devido à penetração de
ar entre a pista e a unidade móvel. O bom agente policial precisa manter aderência suficiente para manter a inércia, que puxa o veículo para a frente, numa freada, ou para fora
da pista, em uma curva. A alta velocidade, a pista molhada, os pneus mal calibrados e/ou
em mau estado de conservação, são os elementos mais comuns presentes em ocorrências
de aquaplanagem.
Para evitar essa situação, o agente policial deve tomar os seguintes cuidados:
•
•
•
•
•

1
2
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em dias de chuva, reduza a velocidade;
rode com pneus novos ou em bom estado de conservação;
calibre os pneus, segundo as especificações do fabricante e do veículo;
verifique a calibragem, pelo menos, uma vez por semana;
a velocidade depende do tipo de pista; no asfalto pode-se manter uma velocidade
maior, mas, em pista de terra ou molhada, a velocidade tem que ser menor; não
utilize poças d’água para “lavar” seu veículo, provocando aquaplanagem e desgovernando a viatura policial.
Colaboração da Academia de Polícia Civil do Estado do Amazonas, em outubro de 2001.
RANGEL, Nelci. Manual de Direção Preventiva, DM3, Manaus-AM, 2001, p. 4.
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2.1. Sugestão prática
Se a viatura aquaplanar, tire imediatamente o pé do acelerador e não utilize o freio,
em hipótese alguma.
Não faça nenhum movimento brusco na direção, mantendo o seu sentido.
Ao diminuir a velocidade, a viatura retoma a aderência na pista.

3. PEDESTRES
O comportamento do pedestre é imprevisível. Para evitar acidentes, tenha muita
cautela, sempre, dando-lhe preferência. Problemas com o álcool não são exclusividade
de motoristas imprudentes. Pedestres embriagados também são muito comuns e, geralmente, acabam atropelados.Quase todas as vítimas são pessoas que não sabem dirigir,
não tendo, portanto, noção de distância de frenagem.Muitos são desatentos e confiam
demais na ação do motorista para evitar atropelamentos. O motorista defensivo deve dedicar atenção especial a pessoas idosas e deficientes físicos, que estão mais sujeitos a atropelamentos.Igualmente, deve ter muito cuidado com as crianças que brincam nas ruas,
correndo entre os carros estacionados, atrás de bolas ou animais de estimação.
Geralmente atravessam a pista sem olhar, estando sob alto risco de sofrer acidentes.

3.1 Sugestão prática
Se um pedestre atravessar na sua frente, pise no freio, com cautela, a fim de que o
carro que estiver atrás não venha a colidir com sua traseira. Se não der para frear, tente
desviar a viatura para o lado que apresentar menor risco de colisão.

4. FAIXA DE PEDESTRE
Reduza, sempre, a velocidade ao se aproximar de uma faixa de pedestres.
Se houver pessoas querendo cruzar a pista, pare completamente a viatura.
Só retorne a marcha depois que os pedestres houverem completado a travessia.

4.1 Sugestão prática
Mesmo com o sinal verde para a viatura policial, existem pedestres que não têm
noção de tempo e espaço e acabam atravessando na frente do veículo.

5. ANIMAIS
Muitos motoristas envolvem-se em acidentes causados por animais; esteja atento,
portanto, ao trafegar por regiões rurais, de fazendas ou em campo aberto, principalmente
à noite. A qualquer momento, e de onde menos se espera, pode surgir um animal.
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Chocar-se contra um animal, ainda que de pequeno porte, como um cachorro,
geralmente acarreta conseqüências graves.

5.1 Sugestão prática
Ao perceber a presença de animais, reduza a velocidade e siga devagar, até que os
tenha ultrapassado completamente. Isso evitará que o animal se assuste e, na tentativa de
fugir, venha de encontro à viatura policial.

6. BICICLETAS
A bicicleta é um veículo de passageiros, como qualquer outro. A maioria dos ciclistas, porém, é constituída de menores, que desconhecem as regras de trânsito. Por isso,
a possibilidade de acidentes envolvendo ciclistas é muito grande. Além daqueles que
se utilizam da bicicleta, apenas como meio de transporte, há, também, os desportistas,
ciclistas amadores ou profissionais. Estes últimos, em geral, fazem uso de todo equipamento de segurança. Com freqüência, usam roupas bastante coloridas, que permitem sua
fácil visualização. Mas, por outro lado, circulam em velocidades bem mais altas, comparáveis, em alguns casos, às dos veículos automotores, sobretudo em descidas. Fique
atento com os ciclistas, principalmente à noite. A bicicleta é um veículo silencioso e,
muitas vezes, o agente policial não percebe sua aproximação.
Os ciclistas, com freqüência, circulam em alta velocidade por entre carros parados
ou estacionados.

6.1. Sugestão prática
Cuidado ao abrir a porta. Cuidado, também, quando dobrar uma esquina, pois um
ciclista pode introduzir-se entre sua viatura e o meio-fio, sem ser notado. Percebendo
que o ciclista está desatento, dê uma leve buzinada, antes de ultrapassá-lo. Mas, cuidado,
não acione a sirene para não assustá-lo, provocando acidentes.

7. MOTOCICLETAS
As motocicletas e os ciclomotores são, hoje, partes integrantes do trânsito. Muitos
dos seus condutores são inexperientes, apesar de arrojados. Assim, o agente policial precisa estar alerta em relação àqueles, aumentando a distância de seguimento, sempre que
possível.

7.1. Sugestão prática
Ao ultrapassar, deve-se manter a mesma distância que se deixaria se se estivesse
ultrapassando um carro. Tome muito cuidado ao abrir a porta do trânsito; os motociclistas
tem o péssimo hábito de trafegar entre os veículos.
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8. DIREÇÃO E SEGURANÇA
Existem várias precauções que o agente policial deve tomar desde o início do percurso até seu final, a fim de que não tenha surpresas durante o seu desenrolar, realizando
o trajeto sem acidentes, sem infrações de trânsito, sem abusos com a viatura, sem atrasos
de horário e com cortesia.
O acidente de trânsito é, em geral, conseqüência de muitas causas. Portanto, é preciso identificar algumas delas, objetivando interromper o perigoso percurso.
Quando se afirma que um acidente é evitável, levanta-se a seguinte questão:
Evitável, por quem?
Várias pessoas e entidades colaboram, direta ou indiretamente, na prevenção de
acidentes de trânsito, a saber:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidente da República
Governadores
Prefeitos
Autoridades de trânsito
Engenheiros
Policiais de trânsito
Órgãos do Sistema Nacional de Trânsito
Escolas
Entidades de segurança
Senai’s
Técnicos (médicos, oftalmologistas e psicólogos).

Pode-se conceituar acidente evitável, portanto, como aquele em que o motorista
deixou de fazer tudo o que razoavelmente poderia ter sido feito para evitá-lo.
9. A ARTE DE FICAR VIVO
Praticar direção defensiva “é planejar todas as ações pessoais ao volante, prevendo,
com antecedência, o comportamento de outros motoristas e de condições adversas”.3
Bem acentua o Conselho Interamericano de Seguridade que “o motorista defensivo
é o que reconhece que não tem nenhum domínio sobre as ações irrefletidas dos outros
condutores ou pedestres, nem sobre as condições do tempo e das estradas e, então, desenvolve várias práticas defensivas contra esses riscos”.4
Dessa forma, pode-se dizer que uma condição adversa, independente da vontade do
motorista, pode causar acidentes.
3
Conselho Interamericano de Seguridade. Peritos, apud Academia de Polícia do Estado de AmazonasAM, 2001.
4
Conselho Interamericano de Seguridade. Preceitos, apud Academia de Polícia do Estado de AmazonasAM, 2001.
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9.1. Condições adversas de luz
As condições de iluminação são muito importantes na direção defensiva. A intensidade da luz natural, ou artificial, em dado momento, pode vir a afetar a capacidade do
agente policial de ver e de ser visto. Pode haver luz demais, provocando ofuscamento,
ou de menos, causando penumbra. A não ser que se adapte às circunstâncias, pode vir a
sofrer um acidente.
Quando o agente policial perceber farol alto em sentido contrário, deve alertar o
outro motorista que vem em sua direção, piscando os faróis. Ao se aproximar do outro
veículo, caso a situação persista, deve voltar a visão para o acostamento do lado direito e,
se houver faixa contínua, utilizá-la como referência.
Quando a luz solar incidir diretamente sobre os seus olhos, proteja-os, utilizando a
pala de proteção interna, ou óculos protetores, a fim de evitar o ofuscamento.
Isso ocorre quando os raios solares estão muito inclinados, como, pela manhã e
à tarde. Neste caso, deve-se dirigir com atenção redobrada, mantendo os faróis baixos
acesos, para que os outros percebam o seu veículo.
O ofuscamento pode, também, ocorrer pelo reflexo da luz solar em objetos polidos,
como, por exemplo, lagos, rios, pistas, e pára-brisas.

9.2. Condições adversas do tempo
Essa condição adversa está ligada às condições atmosféricas, como frio, calor, vento,
chuva, granizo e neblina.
Todos esses fenômenos climáticos reduzem muito a capacidade visual do agente
policial, tornando difícil divisar outros veículos. Tais condições podem tornar-se tão
extremas que o impossibilitem de ver as margens de estradas ou faixas divisórias.
Além de dificultar a capacidade de ver e de ser visto, as más condições de tempo
tornam as estradas escorregadias, podendo causar derrapagens.
A grande maioria dos acidentes ocorridos em condições climáticas adversas devese à inadaptação de alguns motoristas a elas, que continuam a dirigir o veículo em velocidade incompatível. Assim, deve-se tomar medidas de segurança, tais como, reduzir a
marcha, acender as luzes, e, se o tempo estiver ruim, sair da estrada e esperar que as condições melhorem.

9.3. Condições adversas da via
O agente policial deve ajustar-se às condições da via. Precisa reconhecer o seu estado,
contorno, largura, acostamento, sinalização etc.
As condições adversas da via são, curvas, morros, largura, número de faixas, acostamentos, árvores marginais, tipos de pavimentação, barro, elevações, buracos, trechos
escorregadios, lombadas e outras.
Caso não sejam levadas em consideração todas essas possíveis condições adversas,
o agente policial pode vir a ser surpreendido e sofrer um acidente.
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9.4. Condições adversas do trânsito
As condições de trânsito envolvem a presença de outros usuários da via, interferindo
no comportamento do agente policial. Como o trânsito pode estar fácil, ou congestionado,
a velocidade exigida pode ser alta ou baixa.
Existem períodos do dia que afetam sobremaneira o tráfego, tais como a hora do
rush, momento de grande movimentação de pessoas e veículos. Igualmente, determinadas épocas do ano, como Carnaval, Natal, períodos de férias escolares e feriados, criam
problemas com o fluxo normal de trânsito.
Em áreas rurais, as condições de trânsito podem ser alteradas devido ao movimento
vagaroso de carroças, animais extraviados etc. O mesmo acontece em grandes centros
urbanos, com relação a pedestres e condutores de veículos, pois, a grande quantidade de
ônibus, de caminhões e de carretas, tornam o trânsito mais lento.
O motorista defensivo deve, sempre, observar à frente e atrás, avaliando as condições
do trânsito, evitando, assim, situações difíceis para todos os usuários.

9.5. Condições adversas do veículo
Outro fator muito importante a ser considerado para evitar acidentes é a condição
em que se encontra a viatura policial.
Todo agente policial defensivo deve manter sua unidade móvel em condições de
reagir eficientemente a todos os comandos, pois não é possível dirigir, com segurança, um
veículo defeituoso.
Os defeitos mais comuns que podem causar acidentes são, pneus gastos, freios desregularizados, lâmpadas queimadas, limpadores de pára brisa com defeito, falta de buzina,
falta de espelho retrovisor, falta de cintos de segurança, amortecedores vencidos, folga de
direção, suspensão empenada.
Revisões periódicas e perfeitas mantém a viatura policial em boas condições.

9.6. Condições adversas do motorista
Finalmente, a sexta e última condição adversa a ser considerada, é a do agente policial, ou do estado em que se encontra, isto é, se está física e mentalmente em condições
de dirigir uma viatura policial.

10. CONDIÇÕES FÍSICAS
Fadiga, estado alcoólico, sono, visão deficiente, audição deficiente, perturbações
físicas, devem ser analisadas neste tópico.
A fadiga é o grande inimigo dos motoristas. Num dos trabalhos publicados no Programa Volvo de Segurança nas Estradas, é vista como o resultado de vários fatores adversos:
a monotonia, que se dá em estradas, principalmente à noite; a intensidade do trabalho
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mental e físico (mesmo sentado, o motorista se movimenta e troca de marchas, o que cria
a forte “dor do motorista”, no lado direito do tronco); a carga horária, nem sempre limitada (entre condutores de caminhões, o índice de acidentes cresce entre a 7ª e a 10ª hora
de direção e passa do dobro entre a meia-noite e as oito horas).
A temperatura, ruídos e vibrações que cercam o motorista também afetam seu
trabalho ao volante. Para sentir-se bem, o motorista de um ônibus deve estar a 27o C, mas,
no verão, a temperatura dentro de um veículo lotado chega a 50o C.
Isso pode causar desordem psiconeurótica e afetar sua habilidade. Igualmente, ruídos provocam irritação, tensão, dores de cabeça e má digestão. A vibração também causa
estresse mecânico dos tecidos e estimulação dos terminais nervosos.
Na verdade, os motoristas enfrentam condições cada vez mais estressantes. A quantidade de veículos, os congestionamentos, os perigos e todos os tipos de distrações, cobram
seu preço. Esses fatores impõem novos desafios aos engenheiros, que, com a segurança
fisiológica, estão apresentando aos motoristas novos equipamentos, no sentido de aliviar
o estresse físico e mental e fazer com que sua concentração aumente.

11. ABUSO NA INGESTÃO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS
O organismo humano compõe-se de água e de sais minerais. O abuso do álcool interfere, tumultua e destrói a sua organização funcional de modo traiçoeiro e, muitas vezes,
de forma irresistível.
Quando chega ao estômago, o álcool é rapidamente absorvido e transportado para a
corrente sanguínea, especialmente se a pessoa que o ingeriu estiver em jejum. A absorção
ocorre com menor rapidez quando há ingestão de alimentos, principalmente gordurosos.
A dosagem alcoólica distribui-se por todos os órgãos e líquidos orgânicos, mas
concentra-se, elevadamente, no cérebro. Cria um excesso de confiança, reduz o campo
de visão e altera a audição, a fala e o senso de equilíbrio. A aparente euforia que domina
a pessoa, chamada de excitação alcoólica, nada mais é do que a anestesia dos centros
cerebrais, controladores do comportamento.
O organismo elimina o álcool pela transpiração (10%) e pela oxidação (90%).
A oxidação ocorre, principalmente, no fígado, mediante um processo químico que transforma o álcool em acetaldeído (comportamento tóxico), depois em ácido acético (encontrado no vinagre) e, finalmente, em água e dióxido de carbono.
O processo de eliminação realiza-se num tempo determinado e não pode ser acelerado por exercícios físicos, café forte, banho frio ou remédios. Esses recursos populares
conseguem apenas transformar um ébrio sonolento num bêbado bem acordado. A única
maneira de eliminar a bebida alcoólica é esperar passar o tempo necessário para a transformação do álcool, pelo fígado, em água e dióxido de carbono.
É considerado estado de embriaguez alcoólica a concentração mínima de 0,6g de
álcool por litro de sangue. Entretanto, a taxa percentual de álcool no organismo é influenciada por variações entre pessoas no que se refere ao peso, altura, quantidade e espécie de
alimentos existentes no estômago, assim como o tempo decorrido após o ato de beber.
Muitas drogas podem ser fatais, mormente quando associadas a bebidas alcoólicas.
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12. MANEIRA DE DIRIGIR
A maneira de conduzir o veículo é, também, uma das causas de acidentes.
Os motivos para o volante escapar das mãos do motorista são os mais variados.
Os mais comuns são, dirigir apenas com uma das mãos, apanhar objetos dentro do
veículo em movimento, efetuar manobras bruscas com o veículo, estar o volante escorregadio devido ao suor das mãos do motorista, usar telefonia móvel celular, a não ser que
se opere o equipamento especial de viva voz.
É importante lembrar que as condições adversas não aparecem isoladas. Mas mesmo quando houver apenas uma, o motorista deve estar consciente e procurar ajustar o seu
modo de dirigir, de maneira a não ser afetado por ela.
13. ELEMENTOS DA DIREÇÃO DEFENSIVA
Muitas vezes, o motorista pratica a direção defensiva sem perceber. Não importa
onde a prática se identifique por esse nome ou não. O que importa, na verdade, é que
a direção defensiva, necessária para evitar acidentes, exige conhecimento, atenção, previsão e habilidade.

13.1. Conhecimento
Dirigir com segurança requer uma boa dose de informação de fatos concretos.
Esse conhecimento inclui o pronto reconhecimento de riscos e a maneira de defenderse contra eles.
O Código de Trânsito Brasileiro vigente fornece muitas informações que o motorista
deve receber. Além dele, existem livros e revistas especializadas. A experiência é também uma grande fonte de conhecimento. Finalmente, as autoridades de trânsito estão
certas de que o conhecimento deve ser adquirido por meio de treinamentos programados.

13.2. Atenção
Nenhuma forma de transporte rodoviário exige mais atenção do motorista que o
veículo automotor. Um maquinista de trem metroviário conta com auxiliares. O avião
comercial tem controles duplos, sendo um deles para o co-piloto. Além disso, o piloto
recebe ajuda de complexas instalações em terra. O comandante do navio, por sua vez, é
auxiliado por uma tripulação experiente e por instrumentos de navegação. Já o condutor
de veículo automotor, o motorista, sem essas facilidades, tem que manter-se em estado de
alerta máximo durante cada segundo em que se encontre ao volante, consciente de que
está sempre correndo risco de sofrer um possível acidente.

13.3. Previsão
A previsão, que pode ser exercida sobre um raio de ação próximo ou distante, é a
habilidade de prever eventualidades no trânsito e preparar-se para elas. A direção defensiva exige prevenção a curto e a longo prazo.
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O motorista que revisa seu veículo, antes de iniciar uma viagem, está fazendo uma
previsão a longo prazo, enquanto que aquele que prevê complicações num cruzamento,
um metro à frente, está fazendo uma previsão a curto prazo.

13.4. Decisão
Uma boa decisão implica reconhecimento de alternativas que se apresentem em
qualquer situação de trânsito, bem como habilidade de fazer uma escolha correta, a tempo de evitar um acidente.

13.5. Habilidade
Esse requisito diz respeito ao manuseio dos controles dos veículos e à execução,
com bastante perícia e sucesso, de qualquer uma das manobras básicas de trânsito, tais
como, fazer curvas, ultrapassagens, mudanças de velocidade e estacionamento.
A habilidade do motorista desenvolve-se por meio de aprendizado, uma vez que
precisa treinar a execução das manobras de modo correto e, depois, sempre executá-las
dessa maneira.

13.6. Segurança
A perfeita manutenção e a utilização de equipamentos obrigatórios tornarão a
viagem mais segura dentro do seu veículo, como por exemplo o “cinto de segurança”,
que tem como função básica evitar a segunda colisão dos ocupantes com alguma parte
interna, mantendo-os seguros ao banco.
São esses elementos que tornarão o motorista seguro. Se usá-los a todo momento,
sempre que estiver atrás do volante, estará usando sua inteligência.

14. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Lembre-se, sempre, dos 10 (dez) mandamentos de segurança:
1. conhecer as leis do trânsito e obedecer à sinalização.
2. usar, sempre, o cinto de segurança.
3. conhecer o veículo que está dirigindo e saber comandá-lo.
4. manter o veículo sempre em boas condições de funcionamento.
5. prever a possibilidade de acidentes e ser capaz de evitá-los.
6. ser capaz de decidir com rapidez e correção, em situações de perigo.
7. não aceitar desafios e provocações.
8. não dirigir cansado ou sob efeito de álcool e drogas.
9. ver e ser visto.
10. não abusar da autoconfiança.
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Capítulo XX
ARMAMENTO E TIRO
Sumário: 1. Considerações preliminares; 1.1. Revólver, características fundamentais, estrutura e funcionamento; 1.2. Manejo; 1.3. Pistola semi-automática, características fundamentais, estrutura e funcionamento; 1.4. Espingarda calibre 12, sistema pump action; 2. Regras
básicas de segurança no uso de armas de fogo; 3. Visada; 4. Controle e acionamento do gatilho; 4.1. Posição do dedo no gatilho; 4.2. Controle da respiração; 5. Considerações finais.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
O revólver é uma das mais antigas e funcionais armas de fogo criadas pelo homem.
Na metade do século XIX, Samuel Colt apresentou um projeto que, basicamente, definiu
o verdadeiro modelo do revólver, cuja configuração chegou até os dias atuais.1

1.1. Revólver, características fundamentais, estrutura e funcionamento
A principal característica do revólver é a de possuir um tambor rotativo com diversas câmaras, no qual a munição é alojada. Através da ação giratória do tambor, o disparo
do revólver é realizado pelo simples acionamento do gatilho, cujo mecanismo produz
movimento rotativo no tambor, alinhando a câmara, que contém o cartucho, com o cano
da arma.
Sua facilidade de manejo possibilita rápido e seguro aprendizado, além de fornecer
pronta compreensão das regras básicas de segurança.
Quanto à sua estrutura, para facilitar seu estudo didático divide-se o revólver nas
seguintes partes principais:
a) Cano, peça reforçada em aço inteiriço, com função precípua de guiar e estabilizar
o projétil através de um sistema de raiamento interno. Seu comprimento influencia
a velocidade inicial do projétil, pelo aproveitamento e expansão dos gases, bem
como sobre a precisão do tiro. O cano do revólver possui, em seu corpo, outros
pontos importantes, a saber: boca do cano, por onde o projétil sai; cone de
forçamento, por onde o projétil entra no cano; alma do cano, raias e cheios,
respectivamente, a parte mais baixa e a parte mais alta do raiamento interno do
1

ZEGLIO NETO, Guilherme. Armamento e Tiro, apostila Acadepol-SP, São Paulo, 2001, p. 1.
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cano e, finalmente, a massa de mira, incrustada na parte superior externa da boca
do cano.
b) Tambor, cilindro contendo de 5 (cinco) a 9 (nove) câmaras, ou mais, para acondicionamento da munição. É o tambor que recebe a maior parte das pressões geradas
no disparo e seu alinhamento com o cano dá-se pela ação do mecanismo de
disparo. Nele, estão instalados o extrator de estojos, cuja função é auxiliar na
retirada das cápsulas deflagradas, a vareta de suporte do extrator, mola do extrator
e suporte da vareta, conjunto de peças que possibilita a fixação e ação de
movimento do extrator no corpo do tambor e o suporte de fixação do tambor,
cuja função é fixá-lo no corpo ou armação da arma.
c) Corpo ou armação da arma, ou chassi, peça em aço onde são instalados mecanismos de disparo, de repetição e de segurança, a alça de mira e a empunhadura,
que complementam o conjunto final cano e tambor.
O mecanismo de disparo compõe-se das seguintes partes: cão, pino percussor, tecla
e mola do gatilho, mola mestra, pino guia e barra de transferência. Ao ser acionada a tecla
do gatilho, esta aciona o cão, que recebe pressão da mola-mestra, provocando um deslocamento forte para a frente em direção ao pino percussor, que incide sobre a espoleta do
cartucho, deflagrando-a.
A barra de transferência funciona como módulo de segurança, quando o revólver
estiver carregado, travando a ação do percussor em casos de queda ou batidas diretas
contra o cão.
Com relação ao pino percussor, ou percutor, dependendo do projétil, pode apresentar-se como pino percussor fixo, instalado no próprio cão, ou pino percussor flutuante,
montado no corpo do revólver.
Os atuais modelos de revólver podem produzir disparos em ação simples, quando
necessário o engatilhamento do cão antes do disparo, realizando dois movimentos contínuos, e em ação dupla, quando o disparo for feito através de uma única pressão na tecla
do gatilho da arma.
A ação simples deve ser utilizada pelo atirador nos casos que exijam maior precisão, como em casos de disparos a média e longa distância. Todavia, em termos de tiro
defensivo, somente se considera o disparo por ação dupla, como realmente funcional.
A empunhadura é a parte da armação, acoplada ao revólver, denominada cabo ou
placas, cuja confecção poderá ser de plástico rígido, madeira, borracha ou outro material,
revestindo a parte anterior do revólver, possibilitando, assim, perfeito manuseio do equipamento pelo atirador.

1.2. Manejo
Manejo é o manuseio de uma arma, com segurança. Assim, veremos como manusear o revólver, carregá-lo e descarregá-lo, dentro dos padrões de segurança.
Inicialmente, é necessário observar que seu manejo é feito, de forma diferenciada,
pelo atirador sinistro (canhoto).
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Desta forma, sempre que o atirador destro apanhar um revólver para manejo, deverá
fazê-lo sempre com a mão direita, empunhando-o pelo cabo, mantendo o dedo indicador
distendido ao longo da arma, fora do gatilho.
Em seguida, vira-se a arma com o dedal serrilhado do ferrolho para cima, apontando-a para baixo e para frente, i.e., em direção a um lugar seguro, que não ofereça risco.
Para abri-la, basta fazer pressão sobre o dedal serrilhado do ferrolho para a frente
com o polegar direito, e com a mão esquerda, por baixo, fazer pressão com os dedos
médio e anular sobre o tambor, forçando-o para cima, até desencaixá-lo de seu alojamento,
ficando a arma amparada totalmente na palma da mão esquerda, com os dedos indicador
e mínimo, por fora da armação, ajudando no apoio, enquanto que o dedo polegar, juntamente com os dedos médio e anular, seguram a arma pelo tambor, ficando pronta para ser
alimentada.
Procedimento diferenciado deverá ser adotado pelo atirador sinistro (canhoto) que,
primeiramente apanhará a arma, também pelo cabo, com a mão esquerda, mantendo o
dedo indicador igualmente distendido ao longo da arma e fora do gatilho, apontando-a
para baixo e para frente, isto é, para um lugar seguro, que não ofereça risco.
Para abri-la, o atirador sinistro ou canhoto, manterá a arma com o dedal serrilhado
do ferrolho para cima e com o dedo indicador da mão esquerda, a mesma que está empunhando a arma, fará pressão sobre o dedal, enquanto que a mão direita, por baixo, fará
pressão com o polegar sobre o tambor, até que este se desloque para cima e a arma fique
totalmente apoiada na palma da mão direita, e segura pelo tambor com os dedos do polegar, médio e anelar da mesma mão, ficando pronta para ser alimentada.
Estando o revólver aberto, com a boca do cano voltada para baixo e para a frente,
estará pronto para ser alimentado, cartucho a cartucho, girando-se o tambor com os dedos
polegar, médio e anular, introduzindo-se o cartucho sempre na câmara que ficará para
cima, ou através de um alimentador, internacionalmente conhecido como speed loader
ou jet loader, que possibilita alimentação completa, de uma só vez.
Importante observar que tal operação dá-se com toda a segurança, pois, se por acaso,
um cartucho escorregar da mão que está alimentando a arma, este será amparado pela
palma da mão que segura o revólver, evitando-se que a munição caia ao chão, sujando-se,
ou pior, vindo a deflagrar, causando um acidente.
Realizada a alimentação, para haver o carregamento, é necessário que o tambor seja
levado a sua posição original; assim, tanto o atirador destro como o sinistro, segurarão a
arma pelo punho e com os dedos polegar, médio e anular levá-lo-ão suavemente à sua
posição original, girando-se o mesmo para a direita ou esquerda até ouvir-se um click, que
significa que o retém do tambor encaixou-se no seu alojamento através dos fresados e uma
das câmaras está perfeitamente alinhada com o cano, estando, portanto, a arma trancada,
carregada e pronta para o disparo, devendo o atirador, no caso de estar num estande de
tiro, empunhar corretamente o revólver pelo cabo, mantendo sempre o dedo indicador distendido ao longo da arma e fora do gatilho, aguardando ordens para tomar posição do tiro.
Para descarregar o revólver, primeiramente, procede-se como descrito inicialmente,
até o revólver ficar aberto e totalmente amparado na mão esquerda, para destros, e na mão
direita, para sinistros ou canhotos.
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Em seguida, gira-se a arma com a boca para cima e, enquanto o destro, com o polegar
esquerdo, pressiona a vareta do extrator para baixo, amparando os estojos com a palma
da mão direita posicionada logo abaixo do tambor, o sinistro pressiona a vareta do extrator
com o indicador da mão direita para baixo, amparando-os com a palma da mão esquerda,
também posicionada logo abaixo do tambor, deixando-se a arma aberta sobre a bancada,
se num estande de tiro, depositando-se os estojos vazios em local apropriado.
Desta forma, maneja-se um revólver com segurança, tanto num estande de tiro como
no próprio local de trabalho, por ocasião da apreensão de um revólver, pois, nunca é
demais lembrar, que um único erro poderá ser fatal e, sendo assim, proceda sempre como
o descrito para que fatos lamentáveis não venham a acontecer.

1.3. Pistola semi-automática, características fundamentais, estrutura e funcionamento
As primeiras pistolas semi-automáticas surgiram no final do século dezenove, juntamente com o advento das modernas pólvoras sem fumaça.
O mecanismo das pistolas semi-automáticas sofreu rápida e progressiva evolução,
principalmente depois que os maiores exércitos do mundo começaram a adotar esse tipo
de arma curta.
Vários sistemas de operação, travamento e alimentação foram desenvolvidos para
tornar as pistolas cada vez mais práticas e funcionais. Também, foram experimentados
diversos tipos de material na confecção das pistolas, culminando com a geração de armas
com armação ou corpo de polímero, material plástico com diversas qualidades de leveza
e resistência.
Em relação à sua estrutura, para facilitar o estudo da pistola semi-automática, é preciso dividi-la nas seguintes partes básicas:
1 – ferrolho, peça inteiriça usinada em aço, onde são instalados o conjunto de miras,
a mola recuperadora, o extrator, o pino percussor e, em alguns casos, a trava bloqueadora
do cão.
Seu peso está balanceado com o recuo proporcionado pela munição e a força da mola
recuperadora.
Em alguns casos, quando a munição é de alta potência, o ferrolho recebe um tipo
especial de trancamento junto com o cano da pistola, de maneira a retardar sua abertura,
dando tempo para o projétil sair da arma.
2 – cano, peça elaborada contendo a câmara e o raiamento destinado a estabilizar o
projétil. Na pistola, ao contrário do revólver, praticamente toda a potência da munição é
aproveitada.
O cano da pistola, à semelhança do revólver, tem função de guiar e estabilizar o projétil através de um sistema de raiamento interno. O seu comprimento irá influir na velocidade inicial do projétil, de maneira um pouco diferente que o revólver, pois a câmara é
integrada com o cano, evitando-se, assim, a perda de pressão oriunda dos gases da queima
da pólvora. Geralmente, o cano de uma pistola recebe uma extensão na sua porção inicial,
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ou entrada na câmara, chamada de rampa, cuja função é guiar e facilitar a alimentação da
munição na câmara de explosão.
3 – corpo ou armação, estrutura que contém o mecanismo de disparo, com suas
molas e gatilho e, na maioria das vezes, os sistemas de segurança da arma. Também recebe
o carregador por uma abertura localizada na parte de baixo da empunhadura, conhecida
por funil.
Como apoio da empunhadura existente no corpo ou armação, são acopladas as
mesmas placas ou talas, que permitem ao atirador um melhor manuseio do equipamento.
Outros mecanismos são instalados no corpo, a saber: trava de desmontagem, que
serve para o desmonte de primeiro escalão da arma; trava libertadora do ferrolho, que
serve para soltar o ferrolho quando este for mantido aberto pelo atirador ou permanecer
recuado após o último tiro; liberador do carregador, que se apresenta, na maioria das
vezes, como um botão localizado na empunhadura, próximo ao dedo polegar do usuário;
trava de segurança, tecla utilizada para trancamento do sistema de disparo, sendo que em
algumas pistolas, vem com teclas duplas, que tanto podem ser acionadas por atiradores
destros ou ambidestros.
4 – mecanismo de disparo, parte da pistola semi-automática que mais recebeu aperfeiçoamento. Podemos separar as pistolas semi-automáticas quanto ao seu mecanismo ou
sistema de disparo em três grupos:
1. gatilho em ação simples: pistolas que disparam em ação simples são as que necessitam ser previamente engatilhadas para o primeiro tiro e têm o seu cão preso no
momento do movimento do ferrolho.
Ao se desengatilhar, já devidamente carregada, o disparo somente ocorrerá com
o acionamento do cão para a retaguarda e a devida ação no gatilho.
2. gatilho em ação dupla: as pistolas com ação dupla, a exemplo dos revólveres,
podem disparar em ação simples, quando o atirador, ao fazer carga, através do
movimento do ferrolho à retaguarda, armará o cão e, na seqüência, apenas aciona o gatilho, provocando o disparo e, em ação dupla, após fazer carga e desarmar
o cão, poderá pelo simples acionamento do gatilho efetuar o disparo.
3. gatilho em situação ready: as pistolas semi-automáticas com mecanismo de disparo do tipo ready, ou pronto são representadas pela geração das armas Glock,
nas quais o percussor permanece retido, após o movimento do ferrolho, num
meio caminho para atingir a munição. Com o percussor semi-recuado, basta
um curto acionamento do gatilho para recuar o restante do circuito e liberar o
disparo da arma.
5 – carregador, peça elaborada onde é acondicionada a munição a ser usada pela
arma. Sua capacidade é variável, podendo conter de 5 (cinco) a 20 (vinte) cartuchos,
dependendo do calibre, do tamanho e do desempenho da pistola.
Pode ser do tipo monofilar, com os cartuchos alinhados um sobre o outro, ou bifilar,
quando os cartuchos ficam alojados em ziguezague, o que facilita um maior número de
disparos.
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1.4. Espingarda calibre 12, sistema pump action
Armas longas de acionamento pump action, ou ação de bomba, são operadas a
partir do movimento para frente e para trás de sua telha móvel. Essa peça, quando manobrada para frente e para trás, tem a função de destravar o ferrolho, deslocá-lo para trás
extraindo o estojo deflagrado, retorná-lo com novo cartucho coletado no carregador e
fechar as lingüetas de travamento da arma. Nesse circuito, também se arma o sistema de
percussão, preparando-o para disparo.
O modelo utilizado pela Polícia Civil, com telha e coronha em madeira, possui
carregador tubular, com capacidade para cinco cartuchos, cano com dimensão em polegadas, que facilita o seu uso e transporte em nível operacional.
Tratando-se de arma longa, com elevado índice de recuo e alimentação pelo sistema
pump, torna-se necessário o seu correto manuseio para se obter resultados satisfatórios.
Para se proceder ao disparo ou desmuniciamento da espingarda com o sistema pump
action o atirador deve observar os seguintes itens de manuseio e segurança:
1. após empunhar a arma, aponte-a na direção de um local seguro;
2. proceda à operação de municiamento da arma, através de abertura disposta no
corpo ou armação;
3. deixe o dedo indicador fora do gatilho;
4. empunhando a arma com a mão direita, tratando-se de pessoas destras, manobre
a telha móvel com a mão esquerda para a frente e para trás, objetivando alimentar
a câmara com novo cartucho ou, com o mesmo movimento, extrair o estojo
deflagrado que se encontra na câmara. Essa operação deverá ser executada
repetidas vezes, quantas forem necessárias para execução do tiro ou para
descarregar a arma. Para os canhotos, ambidestros, a operação dar-se-á a partir
da empunhadura da arma com a mão esquerda;
5. ao carregar a arma com ação de telha móvel, o sistema de percussão também
estará sendo armado automaticamente para disparo. Nesse caso, não havendo
intenção imediata de disparo, deve o atirador desarmar o cão da arma, nos modelos
em que o cão é externo, ou acionar a tecla de segurança do conjunto do gatilho;
6. o desmuniciamento da arma com sistema pump action deve ser feito com cuidado
redobrado, manobrando-se a telha móvel de forma a coletar e extrair os cartuchos
impedindo-se o fechamento sobre uma câmara com munição. Não é demais
lembrar que toda vez que se manobrar a telha móvel de uma arma com acionamento tipo pump, o cão ou o sistema de percussão estará sendo armado para
disparo;
7. convém ao atirador observar se o carregador tubular está com excesso de lubrificante, graxa ou mesmo ferrugem no seu interior, circunstância que poderá causar
problemas com a alimentação do sistema. O excesso de lubrificante, muitas vezes,
poderá causar infiltração no cartucho, causando problemas na carga iniciadora.
A ferrugem pode ocasionar, muitas vezes, emperramento ou travamento do
cartucho dentro do carregador tubular.
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2. REGRAS BÁSICAS DE SEGURANÇA NO USO DE ARMAS DE FOGO
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.

armas, drogas e álcool não combinam;
nunca deixe sua arma ao alcance das crianças, mesmo que esteja descarregada;
evite abandonar munição não deflagrada em lixeiras ou terrenos baldios;
tenha em mente que uma arma de fogo está sempre carregada e, somente você,
pelo exame da mesma, poderá constatar o contrário, evitando acidentes;
somente se deve municiar a arma quando alguém for iniciar a sua série de tiros.
Não deixe uma arma municiada sobre a bancada de tiro enquanto se procede à
troca dos alvos;
ao repassar a arma de fogo, abra-a e desmunicie-a, antes de repassá-la. No caso
de revólver, o repasse deve ser feito com o tambor aberto e, no caso de pistola,
com o ferrolho aberto;
quando for praticar tiro, tenha certeza de que o alvo está colocado em local adequado, evitando possíveis acidentes com ricochetes do projétil em áreas não
arenosas;
se for executado um disparo e você notar que o som da explosão da carga de
projeção não foi normal, verifique sua arma, antes de executar outro disparo.
O excesso de carga pode causar dano na arma ou uma carga menor poderá
ocasionar a não expulsão do projétil, deixando-o alojado no interior do cano,
fato que poderá causar acidente, no caso de um segundo disparo;
reexamine sua arma quando for fazer prática simulada de tiro e verifique se
está descarregada. Execute os exercícios sempre de frente para o alvo;
quando estiver em posição para a execução e tiro, sua arma deve estar sobre uma
bancada ou coldreada. A empunhadura somente ocorrerá a partir da execução
do disparo;
armas que são levadas aos locais de exercícios, ou retiradas deles, deverão estar
descarregadas;
sempre que se executar a carga e descarga, a arma deverá estar com o cano voltada para o alvo;
quando se estiver executando tiro, se houver alguma pessoa nas imediações, esta
deverá ficar sempre atrás da linha de tiro e não ao lado dela;
ao praticar tiro em locais particulares, sítios etc, tenha o cuidado de escolher os
alvos, evitando possíveis ricochetes em latões, garrafas, árvores ou muros de
pedra ou de alvenaria;
percutida a espoleta e não ocorrendo o disparo, aguarde 20 (vinte) segundos,
mantendo a arma apontada para o alvo. Pode estar ocorrendo queima lenta da
pólvora, fenômeno que retarda a detonação e, com isto, produz sérios acidentes,
se não houver tal precaução pelo atirador;
quando sacar a arma, faça-o com o dedo indicador fora do guarda-mato. No
movimento, o seu dedo pode acionar o gatilho antes da arma estar apontada para
o alvo. Ao coldrear sua arma, verifique se o gatilho não é acionado por alguma
peça da vestimenta ou outro acessório;
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17. jamais tente atirar com uma arma se você desconhece o seu manejo e funcionamento.
Procure alguém que tenha conhecimento e condições de ensiná-lo;
18. nunca atire para o alto, a título de advertência, pois os projéteis em queda podem
ferir outras pessoas em sua trajetória;
19. quando em treinamento no stand de tiro, obedeça às ordens vigentes. Os atiradores só efetuarão o manuseio de armas sob comando de um instrutor;
20. utilize, sempre, a munição adequada para o tipo e calibre de arma que irá usar;
21. sempre que descarregar sua arma, verifique as câmaras do tambor, revólver, e,
sempre, reconte a munição extraída;
22. na limpeza da arma, deve-se obedecer às regras de segurança, como, desmuniciamento total e retirada do tambor, no revólver e/ou retirada do ferrolho, na pistola.
Evite a participação de curiosos e crianças durante tal operação;
23. a trava de segurança de toda e qualquer arma é apenas o dispositivo mecânico
de proteção, não substituindo o bom senso;
24. segurança é prevenção e prevenção é treinamento. Antecipe-se sempre ao inesperado, caso contrário, só restará o arrependimento.

3. VISADA
Considerada como um dos elementos básicos do tiro, a visada garante ao atirador
o resultado positivo que espera ao disparar uma arma de fogo. No entanto, para que se
acerte o alvo, torna-se necessária a execução perfeita do uso do aparelho de pontaria
da arma, embora exista o tiro instintivo, com o qual o atirador dispensa o uso de tal equipamento.
Para os iniciantes, o uso da alça e massa é de fundamental importância para o aprendizado do tiro. O perfeito enquadramento do aparelho de pontaria e uma boa empunhadura
conduzem o atirador a um resultado satisfatório.
O correto uso do aparelho de pontaria é obtido quando se faz o encaixe visual e
geométrico da massa de mira dentro do entalhe da alça de mira e estas duas sobre o alvo.
Outro elemento importante numa visada é o ponto de focagem, pois é impossível ao
olho humano focalizar três coisas ao mesmo tempo.
Numa visada correta, o atirador deverá estar mantendo o foco na massa de mira pelo
fato desta ser o ponto intermediário dos três objetos alinhados: alça de mira, massa de
mira e alvo.
Assim, o alvo e a alça de mira ficam ligeiramente desfocados durante a visada, devendo
o atirador preocupar-se em somente manter o alinhamento geométrico das miras enquanto
executa o tiro.
O enquadramento geométrico incorreto do aparelho de pontaria fará com que o
atirador produza resultados negativos no alvo. Verifica-se que tal enquadramento deve
conduzir alça e massa em perfeito equilíbrio, com alça centralizada, mantendo o mesmo horizonte nos seus pontos extremos. Caso essa configuração seja alterada, o atirador
obterá resultados negativos ao pretendido.
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4. CONTROLE E ACIONAMENTO DO GATILHO
Estamos com a mente voltada para a execução do tiro. Adotamos uma boa posição
de corpo, empunhamos corretamente a arma, apontamos para alvo enquadrado, alinhando e
focando a alça-massa e, no momento do disparo, executando mal o controle do gatilho
provocamos a gatilhada.
Os técnicos e instrutores de tiro entendem que o acionamento do gatilho significa 55%
(cinqüenta e cinco por cento) da possibilidade de acerto em um disparo de arma de fogo.

4.1.Posição do dedo no gatilho
Devemos dedicar especial atenção para a aplicação correta do acionamento do
gatilho, posto que, após pressionado, o disparo é efetuado, não existindo mais retorno.
Acertamos ou erramos.
Portanto, devemos levar em conta que a correta posição do dedo indicador na tecla
do gatilho permitirá ao atirador o acionamento do mecanismo, com a perfeita ação na
zona de incidência e pressão.
Para que o atirador possa melhor administrar tal posição, torna-se imprescindível a
personalização da arma, principalmente no tocante à empunhadura.
Empunhadura ou placas muito largas impedem uma boa empunhadura para quem
possui mãos pequenas e, conseqüentemente, a ação do dedo indicador será também prejudicada. Deve o atirador adaptar a arma à sua mão, a fim de que não ocorra desconforto
ao empunhar o equipamento e realizar um bom tiro.
O contato dedo-tecla do gatilho deve obedecer a alguns requisitos básicos:
a) a posição do dedo de acionamento do gatilho deve estar no mesmo eixo do cano
da arma e nunca oblíquo a este, de tal forma que o movimento que possa produzir
sobre a arma seja exclusivamente na direção desse eixo, evitando-se, com isso,
desvios laterais no momento da execução do tiro;
b) esse contato deve ser feito com a polpa da primeira falange do dedo indicador,
cuja sensibilidade permite um melhor controle sobre a tecla do gatilho;
c) em nenhum momento deve-se usar a falange medial, segunda falange do dedo
indicador e nem a zona de articulação entre as falanges medial e próxima, segunda
e terceira falanges. Nos dois casos, criará uma ação de obliqüidade ao acionar a
tecla do gatilho criando desvios que ocasionarão erro, podendo até ocorrer a
gatilhada.
Entendida a regra do contato do dedo na tecla do gatilho, é preciso esclarecer como
se deve exercer a pressão.
Em primeiro lugar, deve-se evitar que o dedo indicador fique em contato com alguma parte da armação da arma, sejam placas de empunhadura, guarda-mato etc. Deve o
atirador mantê-lo totalmente solto desde a sua base, pois o contato com qualquer parte do
corpo da arma poderá ocasionar movimentos prematuros, levando-o ao erro.
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Como o acionamento do gatilho é a última fase para se efetuar o disparo, entende-se
que o atirador já está devidamente posicionado, com perfeita empunhadura, linha de visada
perfeitamente executada, voltando, nesse momento, a sua concentração para dois aspectos
básicos finais:
1) aumento da pressão lenta e continuadamente sobre a tecla do gatilho até o momento
do disparo;
2) manutenção, a todo custo, da linha de visada. Durante toda essa operação, deve
o atirador manter o seu cérebro ocupado apenas com a execução de tal tarefa,
pois, o mais leve descuido poderá provocar erro, dando lugar a um péssimo tiro.
Se houver pressa na hora de acionar a tecla do gatilho, sem a devida ação contínua,
ocorrerá a indesejável gatilhada e, conseqüentemente, um péssimo resultado.
É expressão corrente entre os atiradores iniciantes a de puxar o gatilho, enquanto
que a linguagem técnica ensina que o gatilho deve ser esmagado.
Puxar o gatilho, ou acionar bruscamente a sua tecla, leva ao erro e, muitas vezes, ao
desânimo para os iniciantes que não conseguem resultados positivos no alvo.
Portanto, na hora de executar o tiro, lembre-se de manter a linha de visada e pressão
lenta e contínua.

4.2. Controle da respiração
O homem depende de uma ação permanente de oxigenação do corpo através da
respiração. Tal ato cria um movimento oscilatório contínuo que dificulta, sobremaneira,
o processo de manter o enquadramento alça-massa na hora do tiro.
Para tanto, deve o atirador controlar a respiração no momento do disparo a fim de
manter mais estável possível a sua arma.
O uso da musculatura diafragmática é essencial para o bloqueio da respiração, que
permite ao atirador permanecer por mais de 10 (dez) segundos sem promover o movimento respiratório. Tal controle exige treinamento contínuo e permanente, até se atingir o
condicionamento desejado, tornando-se habitual e acionado involuntariamente, quando
necessário.
O exercício da musculatura diafragamática consiste na ação de inspirar profundamente e, em seguida, ir soltando o ar lentamente pelo nariz, enquanto se comprime a musculatura diafragmática que pressiona os pulmões de baixo para cima, permitindo que o
organismo possa utilizar toda a reserva de ar ali existente.
Lembre-se que o momento do disparo não leva mais de 4 (quatro) segundos, sendo
tempo suficiente para qualquer pessoa ficar sem inspirar, sem prejuízo à sua saúde.
A simples utilização de uma arma de fogo em treinamento já se transforma em
ação de stress para muitas pessoas. Tal mudança ocasiona aceleração do batimento cardíaco e o aumento da respiração pela necessidade de maior oxigenação do organismo,
que poderá ocasionar maiores dificuldades para suspender a respiração no momento do
disparo.
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Nos casos em que o atirador não consegue um domínio sobre o stress, recomenda-se
acompanhamento e orientação psicológica, suspendendo-se, nesses casos, o treinamento
de tiro, como forma de segurança.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os ensinamentos até aqui registrados são, em última análise, transcrições de aulas
proferidas por ilustres professores da disciplina, em salas de aula e em estandes de tiro.
A matéria em pauta pode ser otimizada, desde que o leitor, instrutor ou aluno, tenha
em mãos, materialmente, o armamento descrito durante o transcurso das explicações, ora
registradas, podendo ser expandidas em relação a equipamentos mais modernos, porventura
disponíveis.2

2
ZEGLIO NETO, Guilherme, op. cit., p. 10, e apostila de “Armamento e Tiro”, elaborada pela Academia
de Polícia Civil do Estado do Amazonas, em 2001.
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1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Noções de Medicina Forense, constantes deste capítulo, oferecem uma visão doutrinária, técnica e jurídica sobre o contexto total dessa disciplina auxiliar do Direito
Penal, que, sem sombra de dúvida, robustece, consideravelmente, a prova oferecida pela
Polícia à Justiça.1

2. MEDICINA FORENSE: NOÇÕES INTRODUTÓRIAS

2.1. Evolução conceitual da Medicina Legal
1º estágio: como ciência de aplicação
– Conceito de Flamínio Fávero: É a ciência de aplicação que se vale de conhecimentos médicos e biológicos para a elaboração e execução das leis que deles carecem.
– Conceito de Odon Ramos Maranhão: É a ciência de aplicação que se vale de
conhecimentos médico-biológicos para atender aos interesses do Direito vigente, do
Direito vigendo e à fiscalização do exercício médico profissional.
2º estágio: como ciência interdisciplinar
– Conceito de Oliver Schroeder Junior e Léon Dérobert: Medicina Legal é uma
matéria interdisciplinar que forma especialistas a fim de atender aos interesses comuns da
Medicina e do Direito.
3º estágio: como ciência pluricurricular ou multidisciplinar
– Conceito doutrinário: Medicina Legal é a ciência pluricurricular que abrange
conhecimentos de disciplinas médicas e não médicas, a fim de dar respostas a questões
jurídicas.

2.2 Campos da Medicina Legal
1. Medicina Legal Profissional: Diceologia Médica; Deontologia Médica
2. Medicina Legal Social: Medicina Legal Trabalhista; Medicina Legal Securitária;
Medicina Legal Preventiva
3. Medicina Legal Judiciária
– Medicina Legal Traumatológica
– Medicina Legal Tanatológica
– Medicina Legal Toxicológica
– Medicina Legal Antropológica
– Medicina Legal Asfixiológica
– Medicina Legal Hematológica
– Medicina Legal Semenológica
1
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– Medicina Legal Sexológica
– Medicina Legal Psicopatológica

2.3. Importância da Medicina Legal
O Direito não pode dispensar conhecimentos médico-biológicos, capazes de definir se
–
–
–
–
–
–

a morte de alguém foi natural ou violenta;
a LC de alguém é leve ou grave;
o indivíduo é imputável, semi-imputável ou inimputável;
uma doença é transmissível por contágio ou por herança;
o defloramanto é recente ou antigo;
o condenado apresenta periculosidade acentuada, escassa ou nula, pois o jurista
necessita dos subsídios médico-legais.

2.4. Breve notícia histórica da Medicina Legal
O Código Carolino de 1532, lei básica do império germânico, instituído por Carlos
V, determinava que os juizes deveriam ouvir a opinião de peritos médicos antes de procederem o julgamento. Aos peritos cabia a avaliação do estado mental do indivíduo, analisar
as LC, os homicídios, os suicídios etc.
Em 1832 é instituído no Brasil o ensino oficial da Medicina Legal, restrita, na ocasião,
aos campos traumatológico, tanatológico e toxicológico.

2.5. Evolução conceitual da Criminalística
1. Conceito de Hans Gross: É o estudo da fenomenologia do crime e os métodos
práticos de investigação.
2. Conceito de José Del Picchia Filho: É a disciplina que tem por objetivo o reconhecimento e interpretação dos indícios materiais extrínsecos relativos ao crime ou à
identidade do criminoso. Os exames dos vestígios intrínsecos na pessoa são da alçada
médico-legal.
3. Conceito de Luis Sandoval Smart: É a disciplina auxiliar do Direito Penal que se
ocupa da descoberta e verificação científica do delito e do delinqüente.
4. Conceito de Hilário Veiga de Carvalho: É a parte das ciências criminais que, ao
lado da Medicina Legal, tem por finalidade os estudos técnicos e científicos dos indícios
materiais do delito e da identificação do seu autor, colaborando, também, com outros
campos do Direito que dele careçam.
5. Conceito de José Lopes Zarzuela: É o conjunto de conhecimentos técnicos, científicos, artísticos, etc., destinados à apreciação, interpretação e descrição escrita do somatório
de vestígios encontrados no LF, no instrumento de crime e na peça de exame, de modo a
relacionar uma ou mais pessoas envolvidas em um evento, às circunstâncias que deram
margem a uma ocorrência, de presumível ou de evidente interesse judiciário.
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2.6. Campos da Criminalística
O Decreto nº 42.847/98, que regulamentou a criação da Superintendência de Polícia
Técnico-Científica, deu a seguinte estrutura ao IC nos campos:
1. Do Centro de Perícias, com a criação dos Núcleos de
– Perícias de Acidentes de Trânsito
– Perícias de Crimes Contábeis
– Perícias de Crimes Contra o Patrimônio
– Perícias de Crimes Contra a Pessoa
– Perícias Documentoscópicas
– Perícias de Engenharia
– Perícias Especiais
– Perícias de Identificação Criminal
– Perícias de Informática
– Perícias Criminais da Capital e Grande São Paulo
– Perícias Criminais do Interior
2. Do Centro de Exames, Análises e Pesquisas, com a criação dos Núcleos de
– Perícias envolvendo Análises Instrumentais Forenses
– Perícias de Balística Forense
– Perícias de Biologia e Bioquímica Forenses
– Perícias de Física Forense
– Perícias de Química Forense
– Perícias de Toxicologia Forense
3. Do Núcleo de Apoio Logístico, compreendendo duas Equipes de
– Fotografia e Recursos Audiovisuais
– Desenho e Topografia

2.7. Glossário
1. Apologistas da Corrente Eclética ou Intermediária da Medicina Legal
Emílio F.P. Bonnet, Camile Simonin, John Glaister, Flamínio Fávero, Antonio
Ferreira Almeida Júnior, João Batista de Oliveira e Costa Júnior, Hilário Veiga
de Carvalho etc.
2. Conceito de Bonnet de ML como ciência de aplicação
ML é a ciência de aplicação que se vale da totalidade das disciplinas médicas
a fim de dar respostas a questões jurídicas.
3. Conceito de Oliver Shoereder Júnior e Léon Dérobert de ML como ciência interdisciplinar
ML constitui uma matéria interdisciplinar que forma especialistas a fim de atender aos interesses comuns da Medicina e do Direito.
4. Conceito de Camile Simonin de ML como ciência pluricurricular
ML é uma ciência de natureza médica, de caráter social e de espírito jurídico.
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5. Ramos da MLJ
Traumatologia, Tanatologia, Toxicologia, Antropologia, Asfixiologia, Hematologia, Semenologia e Psicopatologia Forenses.
6. Conceito contemporâneo de Criminalística
É um conjunto de conhecimentos científicos, técnicos, artísticos etc, destinados
à apreciação, interpretação e descrição escrita do somatório de vestígios encontrados no LF, no IC e na PE, de modo a vincular uma ou mais pessoas envolvidas
em um evento, às circunstâncias que deram margem a uma ocorrência de
presumível ou de efetivo interesse judiciário.
7. Conceito clássico de Criminalística de Hans Gross
É a disciplina que estuda a fenomenologia do crime e as técnicas de sua investigação.
8. Órgãos técnico-científicos que se ocupam do estudo da Criminalística
Instituto de Criminalística, Instituto Médico-Legal e Instituto de Identificação.
9. Evolução histórica do Instituto de Criminalística
Delegacia de Técnica Policial, Laboratório de Polícia Técnica, Instituto de Polícia Técnica, Divisão de Criminalística e Instituto de Criminalística.
10. Corpo Pericial do Instituto de Criminalística
Engenheiros, químicos, físicos, biólogos, bioquímicos, médicos, geólogos, economistas, administradores de empresas, psicólogos, matemáticos, advogados etc.

3. TRAUMATOLOGIA FORENSE
É o capítulo da MFJ que estuda as LC em geral, bem como as causas que as provocam.

3.1. Conceito de LC
1. Sob o ponto de vista jurídico-penal: É qualquer ofensa à integridade corporal
ou à saúde de outrem. Esta concepção está contida no art. 129, caput, do Código Penal
vigente.
2. Sob o ponto de vista de Nélson Hungria: São todas as ofensas ocasionadas à
normalidade funcional do corpo ou organismo humano, seja do ponto de vista anatômico,
fisiológico ou psíquico.
3. Sob o ponto de vista de Emilio Federico Pablo Bonnet: São quaisquer traumatismos
produzidos com violência causada apenas com o objetico de matar e sim apenas com o
propósito de provocar danos anatômicos ou fisiológicos ao organismo humano.
4. Sob o ponto de vista doutrinário: LC constituem danos ou ofensas contra a integridade anatômica, fisiológica ou psíquica do indivíduo por um agente ou energia capaz
de lhe produzir perturbações transitórias ou permanentes ou mesmo a morte.
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3.2. Critérios classificatórios das LC
1. Segundo o elemento subjetivo do delito
– LC dolosas: art. 18, I, do CP
– LC culposas: art. 18, II, do CP
– LC preterdolosas: art. 129, § 3º, do CP
2. Segundo a quantidade ou gravidade do dano
– LC dolosas
• LCL: art.129, caput, do CP
• LCG menos apenadas: art. 129, § 1º, do CP
• LCG mais apenadas: art. 129, § 2º, do CP
• LCSM: art.129, § 3º, do CP
• LCP: art 129, § 4º, do CP
• LCR: art. 129, § 5º, do CP
– LC culposas
• LCL: art.129, § 6º, do CP
• LCQ: art 129, § 7º, do CP
3. Segundo a qualidade do dano
– 1º grupo: art. 129, caput, do CP
– 2º grupo: art. 129, incisos I a IV, do CP
– 3º grupo: art. 129, incisos I a V, do CP
4. Segundo a etiologia jurídica do evento
– Voluntárias
• provocadas em outrem
• provocadas em si mesmo: autolesão, delitiva e não-delitiva
– Não voluntárias
• provocadas em acidentes comuns, viários e domésticos
• provocadas em acidentes do trabalho

3.3. LCSM
1. Conceito jurídico-penal: É a IP a cuja autoria a lei penal comina pena de reclusão
de 4 a 12 anos e cujas circunstâncias revelam que o sujeito ativo não quis o resultado morte
nem assumiu o risco de produzi-la.
2. Caracteres da LCSM. Há uma ação dolosa seguida de um resultado culposo.

3.4. LC intra-vitam e post-mortem
1. Conceito médico-forense: É o conjunto de sinais macroscópicos e microscópicos
que permitem estabelecer se a LC fora provocada em vida ou depois da morte.
2. Diagnóstico diferencial entre LC produzidas em vida ou depois da morte
– Elementos periciais para o diagnóstico das LC intra-vitam:
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• sinais macroscópicos comuns: hemorragia, coagulação do sangue, equimoses,
hematomas, escoriações, retração dos tecidos, reações inflamatórias, calo
ósseo oriundo de fratura;
• sinais macroscópicos especiais: cogumelo de espuma, presença de fuligem
nas vias respiratórias das vítimas de incêndios, presença de HbO no sangue
de vítimas de incêndio, presença de gases respiratórios nos pulmões de
neonatos vítimas de infanticídio, espasmo cadavérico;
• sinais microscópicos laboratoriais: ensaio de Verderau positivo e ensaio de
Flamínio Fávero positivo.
– Elementos para o diagnóstico das LC post-mortem
• sinais macroscópios comuns: ausências de hemorragia, de coagulação do sangue derramado, de equimoses, hematomas, escoriações, de retrações de tecidos, de reações inflamatórias e de formação de calo ósseo no local de fraturas;
• sinais macroscópios especiais: ausência de formação do cogumelo de espuma, de presença de fuligem nas vias respiratórias e de HbO no sangue; ausência de gases respiratórios nos pulmões de neonatos nos delitos de infanticídio;
ausência de formação do espasmo cadavérico;
• sinais microscópicos laboratoriais: ensaios de Verderau e de Flamínio Fávero
negativos.

3.5. Síndrome de Caffey-Kempe
1. Conceito de Juan Antonio Gisbert Calabuig: Constitui uma gama de violências
causadas a crianças de tenra idade, submetidas periódica e reiteradamente a espancamentos e outras formas de sevícias, podendo em conseqüência conduzi-las a estados de
subdesenvolvimento físico e mental ou mesmo à morte.
2. Legislação sobre o delito. Todas as legislações brasileiras previram o delito.
3. Modalidades de LC impostas a crianças de tenra idade: contusões, queimaduras, lesões viscerais, atos libidinosos.
4. Sujeitos ativos do delito: geralmente são os pais, jovens e solteiros, padrastos e
madrastas, amásios e mais raramente os avós. Há registros de maus tratos em todos os
níveis sócio-econômicos. Seus autores são criaturas normais, emocionalmente instáveis,
incapazes de aceitar responsabilidades. Raramente são alcoólatras, farmacodependentes
ou pedófilos.

3.6. Aborto criminoso
1. Conceito MF: É a interrupção da gravidez, em qualquer fase do ciclo gravídico,
com morte do produto da concepção, com ou sem sua expulsão do útero.
2. Conceito JP de Damásio E. de Jesus: É a interrupção da gravidez, com morte do
produto da concepção.
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3. Conceito MF de Leoncini: É a interrupção da gravidez, antes do termo final, com
morte do produto da concepção, com nexo de causa e efeito.
4. Sinonímia: Abortamento, aborticídio, amblose.
5. Classificação do aborto. Modalidades jurídico-penais
– Aborto legal, lícito ou não punível: constituem os abortos terapêuticos ou necessários e os abortos decorrentes de estupro, previstos no art. 128, I e II, do CP.
– Aborto ilegal, ilícito ou punível, previstos nos arts. 124 a 127 do CP.
6. Perícia MF. Elementos para o diagnóstico
– Comprovação da existência de gravidez através da presença do hormônio coriônico gonadodrópico elaborado pela placenta.
– Aumento do volume do útero.
– Secreção de colostro.
– Evolução das mamas.
– Cessação da menstruação.
– Modificações pigmentares.
– Em caso de ocorrência de aborto, esclarecer se o mesmo fora.
• provocado, qual o meio empregado;
• em que fase da gravidez;
• constatar existência ou ausência de LC na gestante a fim de apurar sua gravidade;
• em caso de morte da gestante, apurar sua causa através da necropsia.
7. Diferença entre aborto e abortamento: O termo aborto está consagrado pela
doutrina JP e MF. Todavia, abortamento constitui causa da provocação do aborto que
representa seu efeito imediato.
8. Conceito MF de gravidez: Gravidez constitui um estado fisiológico normal que
ocorre pela fecundação do óvulo pelo espermatozóide e se estende até imediatamente
antes do parto que ocorre entre a 38ª e 40ª semana da gestação.
9. Conceito MF de parto ou parturição: Parto constitui um processo fisiológico
pelo qual o produto da concepção tendo atingido adequado grau de desenvolvimento,
suficiente para a vida autônoma, é expulso do útero espontaneamente (parto natural) ou
cirurgicamente (parto cesárico).

3.7. Infanticídio
1. Definição JP contida no art. 123 do CP
Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou
logo após.
2. Interpretação da expressão “logo após”
O sentido da expressão “logo após”, sob o ponto de vista MF, significa que a mulher
entrou no estado do puerpério que, na maioria dos casos, é desacompanhado de uma per312
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turbação psíquica chamada estado puerperal, que diminui a capacidade de entendimento
ou de auto-inibição. Além de raros casos de alterações psíquicas comportamentais, que
levam a parturiente a matar o próprio filho, não há como distinguir o infanticídio do
homicídio. Mesmo quando haja como causa determinante da mãe matar o filho por motivo
de honra, pela legislação penal vigente, não há razões para abrandamento da punibilidade,
isto é, a mulher responderá por homicídio.
O infanticídio, apesar de ser punido com detenção de 2 a 6 anos, é julgado pelo
tribunal do júri, que é reservado para crimes dolosos contra a vida humana, tentados ou
consumados.
3. Etimologia da palavra infanticídio
A palavra infanticídio foi adotada pelo Código Penal de 1890, com o sentido de
matar o infante nos primeiros sete dias do nascimento. Segundo o dicionarista Antenor
Nascentes, etimologicamente o termo significa criança que ainda não fala.
4. Elementos do delito
– a vítima deve ser feto nascente ou recém-nascido
– a vítima deve ter adquirido vida autônoma
– a vítima deve ter sido de morte dolosamente provocada pela própria mãe, sob
influência do estado puerperal
5. Modalidades MF de mortes provocadas ao feto nascente ou ao neonato
– esganadura
– estrangulamento
– sufocação direta
– afogamento
– esgorjamento
– decapitação
6. Sentido de expressão – “durante o parto”
Representa o período que se inicia com o início do parto e se estende até o momento
em que a criança se libera totalmente do organismo materno. Segundo os Profs. Almeida
Júnior e Costa Júnior são dois os momentos do início do parto:
– rompimento da bolsa amniótica
– surgimento do feto no orifício vulvar
7. Sentido de expressão “logo após o parto”
A expressão é vaga e dá margem a diferentes interpretações. Bento de Faria admitia
até sete dias, o que equivale à concepção do art. 298 do Código Penal de 1890.
8. Sentido da expressão “estado puerperal”
Segundo os Profs. Almeida Júnior e Costa Júnior, estado puerperal constitui um
estágio da mulher mentalmente sadia, abalada pela dor, fatigada, que sofre colapso do
senso moral, capaz de imolar o próprio filho. À perturbação psíquica da mulher se associam desonra, miséria, transferência do rancor do indivíduo que lhe provocara a gravidez
e a abandonara à própria sorte, desaprovações da família e da sociedade.
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9. Perícia MF do infanticídio
– a perícia é MF, logo deve ser realizada por Médicos Legistas psiquiatras.
– a perinecroscopia, realizada por Peritos Criminais no local do delito não lhes dá
condições de caracterizar o crime como infanticídio, pois o exame pericial da infanticida é
de inteira competência dos Médicos Legistas que deverão avaliar a existência do estado puerperal, se efetivamente estava presente ou não quando a mulher matara o próprio filho.

3.8. Instrumentos de crime
1. Noções preliminares: classificação das LC segundo Lorenzo Borri
A classificação de Borri foi adotada pelo Prof. Flamínio Fávero, agrupando as
energias ou agentes lesivos em 7 (sete) categorias:
– mecânicas externas, que compreendem os instrumentos de crime
– físicas, que compreendem o calor, o frio, a eletricidade, as radiações eletromagnéticas, as pressões anormais, os ruídos, as vibrações
• químicas, que compreendem os cáusticos e os tóxicos
• bioquímicas, que compreendem as perturbações alimentares, as intoxicações
endógenas e os processos infecciosos
• biodinâmicas, que compreendem os choques e as inibições
• bioquímico-biodinâmicas, que compreendem as sevícias, as infestações e a
fadiga
• físico-químicas, que compreendem as asfixias em geral
2. Conceito lato sensu de instrumentos de crime
Constituem agentes mecânicos externos de que se vale o indivíduo para a prática
de delitos contra a pessoa e/ou contra o patrimônio.
3. Modalidades de instrumentos de crime
– empregados nos crimes contra a pessoa: armas de fogo, armas brancas, agentes
contundentes ativos
– empregados nos delitos patrimoniais: caneta de bomba, pinça monsenhor, gazua,
coroa, armas de fogo
4. Estudo dos instrumentos de crime em espécie
– Perfurantes
• Conceito: constituem agentes puros ou simples que apresentam ponta como
elemento lesivo.
• Caraterística predominante das LC: são eminentemente profundas, podendo
provocar ferimentos penetrantes, transfixantes, cavitários e não cavitários.
• Designação MF das LC provocadas pelos instrumentos de crime perfurantes:
punctórias.
• Exemplos de instrumentos de crime perfurantes: estilete, agulha, prego, sovela, florete, flecha, espeto.
• Natureza jurídica predominante das LC provocadas pelos instrumentos
de crime perfurantes: homicídio, suicídio, acidente comum doméstico e do
trabalho.
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– Cortantes
• Conceito: constituem agentes puros ou simples que apresentam gume como
agente lesivo.
• Característica predominante das LC: são superficiais, geralmente extensas e
lineares e provocam hemorragias externas.
• Designação MF das LC provocadas pelos instrumentos de crime cortantes:
incisas.
• Exemplos de instrumentos de crime cortantes: navalha, lâmina de barbear,
canivete sem ponta, faca sem ponta.
• Natureza jurídica predominante das LC provocadas pelos instrumentos de
crime cortantes: homicídio, suicídio, acidente doméstico, acidente do trabalho.
• Modalidades de ocorrências com emprego de instrumentos de crime cortantes: esgorjamento, degolamento, espostejamento, eventração ou haraquiri,
autolesão incisa.
• Regiões de eleição de suicidas com emprego de instrumentos de crime cortantes: faces lateral ou anterior do pescoço, face ventral do antebraço junto à
mão, face anterior do abdômen.
• Variedades de LC incisas: simples, com retalho, mutilantes.
– Contundentes
• Conceito: constituem agentes puros ou simples rombos, isto é, destituídos
de ponta e de gume, dotados de massa considerável em relação ao volume
que possuem e acionáveis com energia apreciável.
• Característica predominante das LC: são eminentemente superficiais com possíveis reflexos internos representados por fraturas, rompimentos de órgãos,
hemorragias internas.
• Designação MF das LC provocadas pelos instrumentos de crime contundentes: contusas.
• Exemplos de instrumentos de crime contundentes: bengala, cassetete, tijolo,
taco de bilhar.
• Natureza jurídica predominante das LC provocadas pelos instrumentos de
crime contundentes: homicídio, suicídio, acidente comum, acidente do trabalho, execução judiciária (apedrejamento).
• Critérios classificatórios dos agentes contundentes.
Segundo Thoinot:
Órgãos naturais de defesa ou ataque do homem e de outros animais: punho,
antebraço, cabeça, pé, joelho, cotovelo, rabo.
Instrumentos usualmente empregados pelo homem para o ataque: bengala,
frasco de vidro, martelo, tijolo.
De acordo com o número de elementos lesivos: instrumentos simples ou
puros e instrumentos mistos ou complexos.
Conforme a atuação do instrumento contundente: ativos, quando o agente é
projetado contra o corpo humano e passivos, quando o corpo humano se projeta contra o agente.
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• Modalidades de ocorrências com emprego de instrumentos de crime contundentes: queda, precipitação voluntária ou jumping, precipitação involuntária,
atropelamento, despedaçamento ou fragmentação do corpo humano.
– Pérfuro-cortantes
• Conceito: constituem agentes mistos ou complexos, dotados de ponta e de
gume(s).
• Característica predominante das LC: provocam lesões superficiais, quando
atuam pelo gume e lesões profundas, quando atuam pela ponta.
• Designação MF das LC provocadas pelos instrumentos de crime pérfurocortantes: pérfuro-incisas.
• Exemplos de instrumentos de crime pérfuro-cortantes: canivete com ponta,
faca com ponta, punhal, baioneta, gládio.
• Natureza jurídica das LC provocadas pelos instrumentos de crime pérfurocortantes: homicídio, suicídio, acidente doméstico, acidente do trabalho.
• Modalidades de ocorrências com emprego de instrumentos de crime pérfurocortantes: os mesmos que os referidos para os instrumentos de crime cortantes.
• Regiões de eleição de suicidas com emprego de instrumentos de crime pérfurocortantes: as mesmas que as referidas para os instrumentos de crime cortantes.
– Corto-contundentes
• Conceito: constituem agentes mistos ou complexos dotados de gume e de
massa considerável e que para produzirem seus efeitos devem ser acionados
com energia apreciável.
• Característica predominante das LC: mutilantes.
• Designação MF das LC provocadas pelos instrumentos de crime cortocontuntes: corto-contusas.
• Exemplos de instrumentos de crime corto-contundentes: foice, alfanje, facão,
guilhotina, enxada.
• Natureza jurídica predominante das LC provocadas pelos instrumentos de
crime corto-contundente: homicídio.
– Perfuro-contundentes
• Conceito: constituem instrumentos mistos ou complexos peculiares que atuam
no corpo humano pelo binômio massa, de que são tais agentes dotados e pela
aceleração com que são arremessados, graças à energia química de propulsão.
• Característica predominante das LC: provocam lesões superficiais, quando
o projétil atinge tangencialmente o corpo humano e lesões pérfuro-contusas,
quando o projétil atinge o corpo humano e nele penetra, no mesmo se alojando ou transfixando-o.
• Designação MF das LC provocadas pelos instrumentos de crime pérfurocontundentes: pérfuro-contusas.
• Exemplos de de instrumentos de crime pérfuro-contundentes: projétil de arma
de fogo, único ou múltiplo, projétil acionado por arma a ar comprimido.
• Natureza jurídica predominante das LC provocadas pelos instrumentos de
crime pérfuro-contundente: homicídio, suicídio, acidente comum, acidente
do trabalho, execução judiciária (fuzilamento).
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• Regiões de eleição de suicidas com emprego de projétil de arma de fogo:
temporal, conduto auditivo externo, cavidade bucal, testa, nuca, precórdio,
submentoniana.
• Características das LC provocadas pelo projétil.
Ferimento de entrada

Ferimento de saída

Forma geométrica

Circular ou elíptico

Estrelado, em retalho,
fenda predominante

Orlas de contorno

Contusão, enxugo, anel de Fisch

Contusão

Bordas da lesão

Invaginada

Evertida

Zonas de contorno

Chamuscamento,
esfumaçamento, tatuagem

Qualquer

Sede ou região

Qualquer, nos tiros homicidas
e acidentais; determinada nos
tiros suicidas

Número de LC

Um ou mais

Igual, maior ou menor
que o número de
ferimentos de entrada

Sinal de PuppeWerkgartner

Presente nos tiros encostados

Ausente

Sinal de Benassi

Presente nos tiros encostados
onde há plano subjacente ósseo

Ausente

Câmara de mina
de Piedelièvre

Presente nos tiros encostados
onde há plano subjacente ósseo

Ausente

3.9. Ruptura de órgãos internos
1. Conceito de LC contusas: constituem danos ou ofensas provocadas à integridade
somática ou anatômica do indivíduo por um agente rombo.
2. Principais causas de rupturas de órgãos internos
– Projeção do corpo humano em queda livre ao solo
• Voluntária ou jumping (suicídio)
• Involuntária (homicídio, acidente comum, acidente do trabalho)
– Queda simples
– Atropelamento
– Esmagamento
3. Órgãos passíveis de sofrer rupturas em suas estruturas: órgãos do encéfalo (cérebro, cerebelo, bulbo), órgãos do tórax (coração, pulmões), órgãos do abdômen (fígado,
baço, intestinos, pâncreas, útero, ovários, bexiga, trompas de Falópio.
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4. Natureza jurídica das ocorrências de rupturas de órgãos: homicídio, suicídio,
acidentes domésticos, acidentes viários, acidentes do trabalho.
5. Mecanismos de atuação dos agentes contundentes puros
– Compressão: consiste em uma força orientada perpendicularmente sobre uma
superfície, encontrando-se o corpo humano ou um segmento do mesmo interposto entre o agente contundente ativo e esta superfície.
– Tração: consiste no efeito oposto à compressão. Dá-se na projeção do corpo
humano em queda livre, quando, no súbito e violento choque contra o solo, as
vísceras tendem a continuar o movimento e serem deslocadas de suas posições
anatômicas.
– Laceração por esquírolas ósseas: em decorrência de projeção do corpo humano em queda livre, atropelamento, esmagamento ou tração, acompanhado de
fratura, a estrutura óssea poderá provocar LC em órgãos, perfurando-os.
– Explosão: constitui uma súbita e violenta expansão de gases oriundos da decomposição de uma substância pura ou de uma mistura de estrutura lábil, sólida ou
líquida, sob a influência do calor, eletricidade ou ação mecânica, com desenvolvimento considerável de gases sob elevada pressão e alta temperatura.
A explosão, como agente contundente, é capaz de provocar LC de diferentes
espécies:
• lesões produzidas pela onda explosiva: blast injury
• lesões produzidas pela fragmentação do próprio artefato explosivo em decorrência da onda explosiva
• lesões produzidas pela destruição e desabamento de construções situadas no
local, promovendo esmagamentos: crush injury
• lesões produzidas pela ação do calor liberado, promovendo queimaduras

3.10. Glossário
1. Lesões corporais, segundo Nélson Hungria
Constituem ofensas à normalidade funcional do corpo ou organismo humano,
seja do ponto de vista anatômico, fisiológico ou psíquico.
2. Lesões corporais, segundo o elemento subjetivo do delito
Lesões corporais dolosas, culposas e preterdolosas.
3. Lesões corporais segundo a etiologia jurídica do evento
Voluntárias (provocadas em outrem, provocadas em si mesmo); involuntárias
(provocadas em acidentes comuns; provocadas em acidentes do trabalho).
4. Elementos para o diagnóstico MF das LC intra-vitam
Macroscópicas comuns (hemorragia, coagulação do sangue, inflamação, retração
de tecido lesado); macroscópicos especiais (cogumelo de espuma, fuligem nas
vias respiratórias de vítimas de incêndio); microscópicos laboratoriais (ensaio
de Verderau positivo; ensaio histológico de Flamínio Fávero positivo)
5. Caracterização de LC mortais
Número, sede, profundidade, emprego de mais de um agente lesivo.
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6. Modalidades de concausas
Preexistentes à produção da LC (diabete, hemofilia, aneurisma); supervenientes
à produção da LC (processo infeccioso, gangrena, infecção hospitalar).
7. Reações transvitais
Constituem manifestações vitais que ocorrem na fase intermediária da morte
biológica, onde ainda há sinais de vida residuária.
8. Concausas
Constituem fatores estranhos à ação traumática e que a esta se associam para
produzir o êxito letal.
9. Agentes perfurantes
Constituem instrumentos de crime que apresentam ponta como elemento lesivo.
10. Agentes cortantes
Constituem instrumentos de crime que apresentam gume como agente lesivo.

4. TANATOLOGIA MÉDICO-FORENSE
É o ramo da MFJ que se ocupa com o estudo da morte e do cadáver em todas as suas
implicações de interesse judiciário.

4.1. Evolução conceitual da morte
1. Segundo a concepção tradicional
Morte é a cessação, completa, permanente e irreversível das funções vitais responsáveis pela manutenção da vida.
– Significado da morte sob o ponto de vista instrumental
• Silêncio cerebral: ausência de atividade bioelétrica do cérebro. O eletroencefalograma é representado graficamente por uma linha isoelétrica.
• Silêncio cardíaco: ausência de atividade bioelétrica do coração. O eletrocardiograma é representado graficamente por uma linha isoelétrica.
• Silêncio pulmonar: ausência de atividade bioelétrica dos pulmões. O pneumograma é representado graficamente por uma linha isoelétrica.
• Angiografia da circulação sangüínea cerebral através da análise de raios X
do crânio: os raios X revelam ausência de circulação sangüínea das estruturas vasculares que irrigam o cérebro.
2. Segundo a Declaração de Sydney (1968)
A morte deve ser declarada por médico (critério clínico) e comprovada pela ausência de atividade bioelétrica do cérebro.
3. Segundo Revilard
A morte deve ser declarada pela ausência de circulação sangüínea no cérebro, através da radiografia contrastada do crânio e complementada pela ausência de reação à
injeção intramuscular de atropina. A atropina é um alcalóide da beladona; injetada na
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pessoa viva provoca midríase, isto é, dilatação prolongada das pupilas; no cadáver, obviamente isto nunca ocorre.
4. Segundo Gerin e Frache
A morte é declarada pela ausência de atividade bioelétrica cerebral: o eletroencefalograma é representado graficamente por uma linha isoelétrica e ausência de resposta do
coração pela aplicação de injeção intracardíaca de adrenalina. A adrenalina é um hormônio
produzido pela camada medular das glândulas supra-renais; provoca a aceleração do
batimento cardíaco e intensa hiperglicemia.
5. Segundo a Resolução nº 1.346/91, do Conselho Federal de Medicina
A morte é declarada pela comprovação do silêncio encefálico.

4.2. Sinais tanatognósticos
1. Conceito
Constitui o conjunto de evidências que permitem diagnosticar a probabilidade da
morte, ou firmar o diagnóstico da realidade da morte e estabelecer a ocorrência dos fenômenos cronotanatognósticos.
2. Classificação
– Sinais abióticos ou avitais comuns, precoces, imediatos ou probabilísticos da
morte real
– Sinais abióticos ou avitais comuns tardios, consecutivos, probatórios ou de
certeza da realidade da morte
– Sinais abióticos ou avitais transformativos
– Sinais especiais ou negativos da vida
• Constituem sinais abióticos comuns ou precoces a imobilidade, a insensibilidade, a opacidade das córneas, a midríase pupilar, o relaxamento dos esfincteres etc.
• Constituem sinais abióticos comuns tardios ou consecutivos, as alterações
da temperatura, a desidratação, a rigidez cadavérica, os livores cadavéricos,
o espasmo cadavérico etc.
• Constituem sinais abióticos comuns os fenômenos transformativos, tanto
destrutivos, como a autólise e a putrefação, quanto conservadores, como a
mumificação espontânea e a saponificação.
• Constituem sinais abióticos especiais, alguns ultrapassados, como o ensaio
da fluoresceína sódica, o ensaio da reação sulfídrica, o ensaio de verificação
da acidificação dos fluidos orgânicos, o ensaio de instilação de éter no olho, o
ensaio da cardiopunctura, o ensaio de injeção subcutânea de éter etc. Outros
ensaios contemporâneos são os instrumentais, como a eletroencefalografia,
a eletrocardiografia, a pneumografia, a arteriografia cerebral etc.

4.3. Cronotanatognose
1. Conceito: é o campo da Tanatologia Médico-Forense que estuda a estimativa de
tempo de ocorrência da morte, pelo exame das transformações sofridas pelo cadáver.
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2. Marcha evolutiva dos fenômenos cadavéricos: não se observam neles quaisquer
rigores em sua evolução, considerando que tais fenômenos sofrem a influência de diversos
fatores como causa mortis, temperatura, umidade do ambiente etc.
3. Fatores de interesse médico-forense na cronotanatognose
– Temperatura do cadáver
– Extensão e intensidade da rigidez
– Localização e fixação dos livores
– Presença e extensão da mancha verde na fossa ilíaca direita
– Fases da putrefação
– Diversidade da flora cadavérica
Assim, a análise dos fenômenos cadavéricos permite ao médico-forense presumir, nunca afirmar com precisão, que
• na 1ª hora depois da morte surgem preliminarmente livores no pescoço, se
inicia a rigidez na nuca e mandíbula e há opacidade das córneas;
• na 2ª hora depois da morte há resfriamento de mãos, pés e rosto, rigidez
completa da nuca e mandíbula, e aumento da queda da temperatura;
• na 3ª hora depois da morte os livores são amplamente manifestos, há aumento
da queda da temperatura, e rigidez nos membros superiores;
• na 4ª hora depois da morte há rigidez plena dos membros superiores e parcial
dos membros inferiores;
• na 6ª a 8ª horas depois da morte a rigidez se instala em todo o corpo e a
temperatura continua em queda;
• na 8ª a 12ª horas depois da morte há fixação dos livores nas regiões declives;
• na 14ª hora depois da morte há aparecimento da mancha verde abdominal;
• na 15ª a 24ª horas depois da morte a temperatura do cadáver se iguala à
temperatura do ambiente;
• nas primeiras 48 horas depois da morte inicia-se o desaparecimento da rigidez;
• nos 3 primeiros dias depois da morte desaparece a rigidez e evolui a mancha
verde abdominal;
• 7 a 8 dias depois da morte há início da fase gasosa da putrefação;
• 1 a 6 meses depois da morte há início da fase coliqüativa;
• 3 anos depois da morte em corpos sepultados, há esqueletização.

4.4. Direitos sobre o cadáver
1. Posse do cadáver
Em princípio, o corpo humano é inviolável e inalienável. Constitui uma reserva de
tecidos, órgãos e células que apresentam importância nos transplantes realizados durante
a fase da morte intermediária. Sob o ponto de vista jurídico, o cadáver é coisa e, como tal,
deve ser tratado. Em sentido restrito, o cadáver pertence à família, sendo de natureza
extrapatrimonial, não podendo dele dispor sob o aspecto econômico. A família do de
cujus tem direitos e obrigações, devendo respeitar sua vontade relativamente à doação de
órgãos, ou não, ser cremado ou inumado.
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2. Direito do indivíduo sobre o próprio corpo
O direito em vida pode determinar qual a destinação que deve ser dada ao seu corpo
após a morte. A vontade do indivíduo é vinculante quanto à disposição de seu cadáver.
3. Direitos da família sobre o cadáver
Não pode haver conflito entre a vontade do de cujus e a vontade da família, salvo se
contrariar a lei. Assim, a família não poderá ceder o cadáver a uma instituição se esta não
era a vontade do de cujus. Esta regra tem caráter absoluto.
4. Direitos da sociedade sobre o cadáver
A necropsia constitui uma intervenção de grande importância legal e social, representando, também, um interesse coletivo. Atualmente, o Poder Público autoriza os hospitais a realizar a necropsia do paciente internado, mesmo sem o consentimento da família,
nos casos de diagnóstico de determinadas doenças que provocaram a morte do indivíduo,
cuja causa mortis não fora perfeitamente estabelecida.

4.5. Destinos do cadáver
Após a morte e sua declaração legal ser estabelecida através do atestado de óbito, o
de cujus poderá ter uma das seguintes destinações:
1. Inumação simples, sem autópsia
É o que ocorre nos casos de mortes naturais assistidas. O corpo é colocado em urnas
e sepultado em valas de 1,75m de profundidade e 0,80m de largura, após 24 horas do óbito.
2. Inumação com autópsia
É o que ocorre nas mortes violentas e nas mortes que se verificam em hospitais,
quando a causa da morte não foi perfeitamente diagosticada.
3. Imersão no mar
É o que ocorre quando o falecimento dá-se em travessias transoceânicas.
4. Destruição do cadáver por aves aladas (abutres) nas torres do silêncio
Esta prática ocorre na Índia por considerarem seus nacionais a terra, a água e o fogo
sagrados, proibindo-se que o cadáver seja sepultado, cremado ou lançado às águas.
5. Cremação
É a destruição das partes moles do cadáver pelo fogo. Esta prática ocorre em vários
países, como Grã-Bretanha, Alemanha, Suíça, Japão, EUA, Canadá e Brasil, e, a partir de
1974, em São Paulo, Santos e Rio de Janeiro.

4.6. Modalidades de mortes
1. Preliminares
Quando ocorre a morte real e absoluta, atribuída a doença, acidente doméstico,
acidente do trabalho, homicídio, suicídio etc, a lei exige, para qualquer destinação (inumação, cremação, etc.), que no AO seja registrada a causa da morte. Relativamente ao AO,
poderá o mesmo ter uma tríplice origem:
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– mortes naturais assistidas para as quais bastará o AO ser assinado pelo médico
que acompanhara o processo que desencadeara o decesso.
– mortes naturais não assistidas, isto é, ocorrências em que a causa mortis necessita ser apurada. Nesses casos, o cadáver deverá ser encaminhado ao SVO, onde
será submetido a rigorosa necropsia.
– nas mortes violentas e suspeitas, é imprescindível a necropsia, a fim de determinar-se a natureza jurídica da morte: homicídio, suicídio, mortes acidentais domésticas, mortes acidentais do trabalho e mortes suspeitas. Nesses casos, o cadáver
será enviado ao IML para ser submetido ao exame necroscópico.
– suicídios de etiologia perfeitamente determinada, a critério dos legistas, poderão
ser submetidos a exame cadavérico, segundo o que preceitua o art. 162, parágrafo
único, do CPP.
2. Modalidades de mortes
A rigor, há duas modalidades de mortes sob o ponto de vista médico-legal e jurídico:
– mortes naturais, representadas pelos decessos súbitos, agônicos, patológicos e
teratológicos.
– mortes violentas, representadas pelo homicídio, suicídio, mortes decorrentes de
acidentes comuns de origem doméstica, de origem viária e acidentes do trabalho
por responsabilidade da própria vítima.
Entre as mortes naturais e as mortes violentas se interrpõem as mortes suspeitas
que constituem decessos cuja etiologia é duvidosa. Nesses casos, a necropsia
poderá ser esclarecedora ou “branca”, esta última quando revela a causa do óbito.
Relativamente às mortes naturais, o Professor O. R. Maranhão conclui que deveriam as mesmas ser circunscritas às ocorrências em que o êxito letal fosse oriundo
da velhice, em função do desgaste irreversível de células, tecidos e órgãos. Todavia, sob o ponto de vista médico-forense, o termo morte natural tem sentido de
antinomia com as mortes violentas.
3. Conceito de morte natural
É a forma de decesso que resulta de alterações orgânicas ou de perturbações funcionais provocadas por agentes naturais, inclusive patogênicos, sem a interferência de fatores
mecânicos, físicos ou químicos para sua produção.

4.7. Mortes provocadas pelo calor, frio e eletricidade
1. Mortes provocadas pelo calor
– Conceito físico de calor
É a energia que se transfere de um corpo para outro quando se estabelece o
contato dos mesmos e há uma diferença de temperatura entre eles.
– Conceito médico-legal de calor
É a energia que atuando direta ou difusamente sobre o corpo humano, lhe
provoca LC denominadas queimaduras.
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– Conceito médico-forense de queimaduras, segundo Benaim
Queimaduras são LC provocadas por agentes físicos, químicos ou biológicos
que, atuando sobre os tecidos vivos, promovem processos reativos, locais
e gerais, cuja gravidade depende da extensão e da intensidade da atuação do
agente.
2. Classificação médico-forense das queimaduras, segundo Lussena-Hofmann
Intensidade
ou grau

Designação MF
da queimadura

Características das queimaduras

1º

Rubefação ou
eritema térmico

Atinge só a epiderme, provocando na
região uma coloração avermelhada,
devido ao afluxo de sangue.

2º

Vesicação térmica

Atinge a epiderme em sua totalidade
e superficialmente o derma, provocando o aparecimento de flictenas.

3º

Escarificação

Atinge a epiderme e profundamente
o derma, a formação de crostas escuras, chamadas escaras.

4º

Carbonização
ou necrose

Atinge todas as camadas da pele, destruindo músculos, vasos sanguíneos
e glândulas de secreção externa.

3. Natureza jurídica das LC provocadas pelo calor
– Homicídio: possível, mas muito raro. O que não é raro é a utilização do fogo
para destruir o cadáver ou dificultar seu reconhecimento.
– Suicídio: possível, mas com registros pouco freqüentes.
– Acidente doméstico: há registros raros.
– Acidente do trabalho: possível, em que as vítimas são geralmente bombeiros.
– Acidentes viários: há registros de LC e mortes em quedas de aeronaves e veículos automotores.
– Execução judiciária: no passado punia-se o indivíduo com a morte na fogueira,
nos antigos Tribunais da Inquisição e nas Ordenações Filipinas.
– Nos incêndios acidentais ou criminosos.
4. Mortes provocadas pelo frio
– Conceito de frio
É a energia que, atuando direta ou difusamente sobre o corpo humano, lhe
provoca LC denominadas congelamento, enregelamento ou geladura.
– Conceito de geladura
É a LC provocada pela demorada exposição do corpo humano a um ambiente
de baixas temperaturas.
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5. Classificação das geladuras, segundo Callissen
Intensidade
ou grau

Designação
MF da geladura

Características das geladuras

1º

Rubefação ou
eritema criogênico

Atinge a camada mais externa da epiderme, com reflexos no derma, provocando coloração avermelhada.

2º

Vesicação criogênica

Atinge profundamente o plano do derma
com a provocação de vesículas chamadas flictenas criogênicas.

3º

Necrose ou gangrena

Atinge todas as camadas da pele provocando transtornos da circulação sangüínea local pela provocação de isquemia,
com morte das células.

6. Natureza jurídica das LC provocadas pelo frio
– a morte provocada pelo frio normalmente é acidental e a maioria de suas vítimas são os alcoólatras, náufragos em águas geladas, mendigos, crianças e
velhos que vivem ao relento.
– homicídio: pode ocorrer pelo abandono de recém-nascidos e de pessoas feridas que não podem locomover-se em ambientes a baixa temperatura.
– acidente do trabalho e acidente comum: podem ocorrer com indivíduos encerrados em câmaras frigoríficas sem equipamentos de proteção.
7. Mortes provocadas pela eletricidade
– Efeitos da corrente elétrica no organismo humano
• térmico ou efeito joule: provoca queimaduras;
• fisiológico: provoca uma série de sensações cuja gravidade crescente é a
seguinte: sensação de formigamento, contrações musculares, lesões musculares, lesões nervosas, fenômenos asfíxicos e parada respiratória e parada
cardíaca.
– Lei de Ohm. Enunciado: em temperatura constante, a diferença de potencial
existente entre dois pontos de um condutor, é proporcional à intensidade
ou amperagem da corrente elétrica e a resistência oferecida pelo mesmo (condutor) à passagem da corrente.
x——————————— –— x
A
I
B
è

V – V = RI

V–V
I = ———
R

– Fatores de que depende a ação da corrente elétrica no organismo humano
• percurso da corrente
• tempo da passagem da corrente elétrica
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• intensidade ou amperagem
• estado de saúde do indivíduo
• resistência da pele
– Modalidades de corrente elétrica
• natural: constitui a corrente elétrica meteórica, sideral, descargas elétricas
silenciosas, descargas elétricas atmosféricas ou raio. Não é controlada pelo
homem e quando atinge o corpo humano pode não provocar-lhe a morte.
Sua ação chama-se fulguração;
• artificial: constitui a corrente elétrica industrial e de utilização doméstica.
É controlada pelo homem e quando atinge o corpo humano, não raro, lhe
provoca a morte. Sua ação chama-se eletroplessão.
– Natureza jurídica da ação da corrente elétrica no corpo humano
• representa na maioria dos casos acidente comum ou do trabalho;
• suicídio: muito raro;
• homicídio: os registros de ocorrência são excepcionalmente raros;
• execução judiciária: aplicada em alguns estados dos EUA na execução de
criminosos na cadeira elétrica.

4.8. Glossário
1. Conceito tradicional de morte
Constitui a cessação completa, permanente e irreversível, das atividades biológicas mantenedoras da vida.
2. Morte segundo a Resolução nº 1.346/91 do Conselho Federal de Medicina
A morte real e absoluta dá-se com a extinção da atividade encefálica.
3. Modalidades MF de mortes
Mortes naturais, mortes violentas, mortes suspeitas.
4. Destinação do cadáver
Inumação simples, autópsia; inumação com autópsia; imersão no mar; cremação;
destruição do cadáver por aves aladas.
5. Fases da morte, segundo Calabuig
Morte relativa, morte intermediária e morte real e absoluta.
6. Mortes aparentes
Constitui qualquer quadro clínico em que uma ou mais funções biológicas essenciais da vida, se mostram reduzidas a um mínimo de atividade ou mesmo estão
abolidas dentro de um determinado intervalo de tempo.
7. Conceitos biológico e jurídico de morte
Morte biológica constitui um processo que se protrai no tempo. Morte jurídica
constitui um processo instantâneo.
8. Sinais tanatognósticos
Constituem diagnósticos probabilísticos e da realidade da morte que permitem
presumir o tempo do óbito.
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9. Sinais abióticos consecutivos da morte
Alterações da temperatura do cadáver, desidratação, rigidez cadavérica, livores
cadavéricos, espasmo cadavérico.
10. Sinais abióticos transformativos
Destrutivos, como a autólise e putrefação, e conservadores, como a mumificação
e a saponificação.

5. TOXICOLOGIA MÉDICO-FORENSE

5.1. Conceito de toxicologia médico-forense
É o ramo da MFJ que se ocupa com o estudo dos tóxicos ou venenos em geral, relativamente às suas propriedades físico-químicas e aos efeitos que provocam ao organismo
humano.

5.2. Conceito clássico de tóxicos ou venenos de Fabre
É qualquer substância química que, introduzida no organismo humano, altera momentaneamente ou suprime definitivamente as manifestações vitais da matéria organizada.
1. Crítica ao conceito de tóxicos de Fabre
Não basta que a substância química seja introduzida no organismo humano; é necessário, também, que essa substância seja assimilada pelo organismo. O conceito não se
refere, ainda, à concepção de quantidade de substância introduzida no organismo humano
e da relação entre o peso do indivíduo e a massa de tóxico.

5.3. Conceito de tóxicos de Antonio Ferreira Almeida Júnior e João Batista de
Oliveira e Costa Júnior
É toda substância que atuando, química ou bioquimicamente sobre o organismo
humano, lesa a integridade corporal ou a saúde ou provoca a morte.
1. Crítica ao conceito de tóxicos de A. F. Almeida Jr e J. B. O. Costa Jr
O conceito não alude à relação entre a quantidade do tóxico e o peso do indivíduo e
as LC provocadas por alguns tóxicos, de efeitos corrosivos, não alteram a saúde psíquica
do indivíduo.

5.4. Conceito de tóxicos de José Lopes Zarzuela
É qualquer substância química, sólida, líquida, gasosa, volátil ou em solução, orgânica, inorgânica ou sintética, de procedência animal, vegetal ou mineral que, introduzida
no organismo humano, em determinada dose e concentração, solubilizada pelos fluidos
biológicos, assimilada e distribuída pela corrente circulatória, é capaz de provocar transtornos fisiológicos e/ou psíquicos, reversíveis, ou não, cuja gravidade pode conduzir o
indivíduo à morte.
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5.5. Classificação dos tóxicos de Camile Leopold Simonin
1. Tóxicos gasosos: HCN, H2S, H3P, CO, NO2
2. Tóxicos voláteis: benzeno, tolueno, éter comum, etanol
3. Tóxicos minerais: KCN, As2O3, Pb, Hg
4. Tóxicos orgânicos fixos: ópio, cocaína, anfetaminas, barbitúricos

5.6. Vias de acesso e de excreção dos tóxicos do organismo humano
1. Vias de ingresso: oral, respiratória, parenteral, cutânea
2. Vias de excreção: oral, respiratória, entérica, urinária, cutânea

5.7. Diagnóstico médico-forense das intoxicações
1. Critério clínico
É importante, preliminarmente, estabelecer como as perturbações se iniciaram. Os peritos toxicologistas devem analisar os sintomas apresentados pela vítima, considerando
que, havendo regurgitação, isto sugere intoxicação por As, Hg, alimentos deteriorados;
havendo convulsões, isto sugere intoxicação por cianetos, estricnina; havendo estado
comatoso, sugere intoxicação por ópio, cianetos, monóxido de carbono; havendo dilatação
das pupilas, sugere intoxicação pela cocaína; havendo respiração lenta, sugere intoxicação por derivados do ópio; havendo respiração acelerada, sugere intoxicação por atropina
e cocaína.
2. Critério anátomo-patológico
O exame do cadáver, antes e depois da necropsia, revela aspectos de grande interesse pericial. Assim, cor rósea da pele do cadáver sugere intoxicação pelo CO; lesões
provocadas nos lábios e queixo verificam-se nas ingestões de substâncias cáusticas,
como ácido acético glacial, ácido sulfúrico concentrado, ácido clorídrico concentrado,
fenol comum; acentuada rigidez cadavérica é provocada pela estricnina; lesões no tubo
digestivo dão-se nas ingestões de corrosivos; há odores que denunciam determinados tóxicos, como o de amêndoas amargas que revelam ingestão de cianetos alcalinos;
odor aliáceo, revelador da ingestão de fósforo e dos hidretos de fósforo, de arsênico e de
antimônio.
3. Critério químico
Baseia-se no achado de substância tóxica na necropsia. Todavia, há tóxicos que poderão não ser encontrados no cadáver por terem sido regurgitados pelo indivíduo ainda vivo
ou por ter sido excretado pelas vias renais e entéricas; em outros casos, em decorrência da
decomposição avançada, há tóxicos que se desintegram, como é o caso da digitalina, atropina
e aconitina.
Atualmente, graças às técnicas da análise instrumental, como o emprego da cromatografia, da espectrofotometria, da análise de ativação neutrônica, da eletroforese etc.,
obtém-se resultados sensivelmente mais precisos.
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4. Critério histórico
Este critério tem valor circunstancial e não probatório; é o mesmo analisado pelo
juiz que leva em conta aspectos que não podem, contudo, ser ignorados pelos peritos,
como é o caso de um indivíduo que, se sabe, adquiriu um tóxico dias antes de sua esposa
ter falecido de morte não natural e, sim, de morte violenta pela ação do tóxico adquirido
pelo marido.

5.8. Alcoolismo ou etilismo
1. Conceito: Constitui uma intoxicação aguda ou crônica resultante da ingestão
abusiva de bebida alcoólica.
2. Efeitos da intoxicação alcoólica: Os efeitos do álcool no organismo humano,
particularmente os agudos, não dependem, exclusivamente, da concentração do álcool e
sim de um conjunto de fatores individuais e ocasionais, como sexo, idade, habitualidade,
velocidade de ingestão, vacuidade ou plenitude gástricas.
3. Fisiologia da intoxicação alcoólica: Logo após a ingestão e assimilação, o álcool
é distribuído no sangue e assim veiculado aos diferentes órgãos. Cerca de 85% sofre
biotransformação e 15% é excretado pelo suor, leite e ar expirado.
4. Conceito de embriaguez alcoólica: Compreende perturbações físicas e psíquicas, de caráter transitório, oriundas da intoxicação aguda decorrente da ingestão abusiva
de bebida alcoólica.
5. Outras substâncias que provocam embriaguez: Além do álcool comum, ou quimicamente etanol, outras substâncias inebriantes são o éter comum ou quimicamente
dietiléter, o clorofórmio, a cocaína, a heroína etc.
Tais substâncias estão previstas no art. 28, II, do CP.
6. Perícia toxicológica da embriaguez alcoólica
O diagnóstico MF da embriaguez alcoólica, em seus diferentes estágios, é determinado pelo exame clínico e por técnicas laboratoriais que visam determinar a concentração do álcool comum no sangue, saliva, urina, suor e ar alveolar. O etanol pode ser
pesquisado em pessoas vivas e mortas; no cadáver pode ser encontrado no estômago,
fígado, cérebro e sempre no sangue e na urina. No sangue e na urina é pesquisado e
dosado por cromatografia a gás. Além desta técnica moderna, o álcool comum no sangue
também pode ser dosado pelo método químico de Nicloux, que se baseia na ação oxidante
do K2Cr2O7 em solução de H2SO4 concentrado.
7. O CTB e a embriaguez alcoólica
O CTB vigente estabelece em vários arts. (165,276,306) a proibição de dirigir veículos sob a influência do álcool comum em nível superior a 0,6g/l de sangue bem como
qualquer substância entorpecente que determine dependência física ou psíquica.
8. Cálculo da concentração de álcool no sangue por ocasião de ocorrência
motivadora de exame pericial: diagnóstico retrospectivo da embriaguez alcoólica.
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A equação que permite a estimativa da embriaguez no momento da ocorrência é a
seguinte:
A1 = A2 + E (t2 – t1) sendo
A1
A2
E
t2 – t1

= concentração de álcool no momento da ocorrência
= concentração de álcool no momento de sua coleta por venopunção
= coeficiente de etil-oxidação, igual a 0,22 no homem e 0,20 na mulher
= tempo decorrido entre a hora da coleta do sangue e a hora da ocorrência

Exemplo:

A
B
C
D

–
–
–
–

colisão com vítima(s) ocorrida às 14 horas
coleta do sangue do averiguado realizada às 16 horas
averiguado do sexo masculino, logo E= 0,22
espaço de tempo decorrido entre a coleta do sangue e a hora da
colisão, logo E2-E1= 2 horas
E – concentração de álcool no sangue do averiguado no momento da
coleta = 1,1g/l

Portanto, A1= 1,1 + 0,22 X 2= 1,54g/l, que representa a estimativa da concentração
de álcool comum no sangue do averiguado, na hora da colisão, o que significa dizer que
o averiguado apresentava uma alcoolemia superior a 2,56 vezes maior que a tolerarada
pela Lei nº 9.503/97.

5.9. Noções sobre farmacodependências
1. Conceito da Organização Mundial de Saúde
Constitui um estado psíquico, e às vezes físico, causado pela interação entre um
organismo vivo e um fármaco. Caracteriza-se por modificações do comportamento e outras
reações que compreende sempre um impulso irreprimível para tomar o fármaco, em forma contínua ou periódica, a fim de experimentar seus efeitos psíquicos e, também, para
evitar o mal-estar produzido pela sua privação.
2. Classificação psiquiátrica de Delay & Deniker: psicotrópicos ou psicofármacos.
– Substâncias psicolépticas, do grego psyké = espírito, intelecto, alma; e lépsis =
ação de se apoderar, de dominar. Constituem fármacos que diminuem a atividade mental pela ação sedante que exercem sobre o cérebro. A esta classe de
psicotrópicos pertencem os barbitúricos.
Provocam dependência física e psíquica.
– Substâncias psicoanalépticas, do grego psyké = espírito, intelecto, alma; e
analépsis = ação de restaurar, de recuperar. Constituem substâncias capazes
de aumentar a atividade mental. A esta classe de substâncias pertencem as
anfetaminas.
Provocam dependência psíquica.
– Substâncias psicodislépticas, do grego psyké = espírito, intelecto, alma; dys =
desordem; lépsis = dominar. Constituem substâncias que desestruturam a ati330
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vidade mental, provocando quadros clínicos semelhantes às psicoses. A esta
classe de substâncias pertencem os euforizantes, como o álcool comum, o ópio,
a cocaína e os alucinógenos, como a maconha e o LSD.
Provocam dependência psíquica.

5.10. Glossário
1. Tóxicos ou venenos, segundo Fabre
É qualquer substância química que, introduzida no organismo, altera momentaneamente ou suprime definitivamente as manifestações vitais da matéria organizada.
2. Tóxicos ou venenos, segundo Almeida Jr e Costa Jr
É toda substância que, atuando química ou bioquimicamente sobre o organismo
humano, lesa a integridade corporal ou a saúde ou provoca a morte.
3. Classificação dos tóxicos, segundo Simonin
– Tóxicos gasosos: HCN, H2S, CO, Cl2, NO2
– Tóxicos voláteis: vapores de benzeno, de tolueno, de sulfeto de carbono, de
dietil-éter
– Tóxicos inorgânicos: KCN, As2O3, Pb, As, Sb
– Tóxicos orgânicos fixos: barbitúricos, anfetaminas, alcalóides
4. Natureza jurídica da morte pela ação dos tóxicos
– homicídio
– suicídio
– acidente doméstico
– acidente do trabalho
– execução judiciária através de injeção letal
5. Cáusticos ou corrosivos
Constituem substâncias químicas, simples ou compostas, orgânicas ou inorgânicas, que, em contato com o corpo humano, externa ou internamente, provocam
ativas desorganizações tissulares.
6. Principais vias de introdução dos tóxicos no corpo humano
Digestiva, pulmonar, parenteral, cutânea.
7. Fatores que modificam a ação dos tóxicos no corpo humano
Sexo, idade, peso, hábito, tolerância, estado de saúde, estado de nutrição, período de gestação.
8. Dependência física
É o desejo incontrolável que requer a administração continuada do fármaco para
obter prazer ou aliviar um desconforto.
9. Dependência psíquica
É o estado caracterizado pelo aparecimento de sintomas físicos quando a administração do fármaco é suspenso.
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10.Dose letal média e dose letal total
– Dose letal média (DL50) é aquela capaz de produzir a morte de 50% de animais de
uma mesma espécie.
– Dose letal total (DL100) é aquela capaz de produzir a morte da totalidade de animais
de uma mesma espécie.

6. ANTROPOLOGIA MÉDICO-LEGAL OU ANTROPOLOGIA FORENSE

6.1. Conceito de Antropologia Forense
É o capítulo da MF que estuda o homem relativamente à sua identidade e identificação.

6.2. Conceito MF de identidade
É o conjunto de caracteres biológicos permanentes que permitem distinguir uma
determinada pessoa física, viva ou morta, de todas as demais, tanto durante a vida como
depois da morte.

6.3. Fundamentos biológicos da identidade humana
1. Unicidade: toda pessoa física é idêntica a si própria e, conseqüentemente, distinta
de todas as demais.
2. Imutabilidade: é a manutenção de determinados caracteres a partir do momento
em que se consolidam.
3. Perenidade: é a qualidade de um determinado caráter biológico existir durante
certo espaço de tempo, a partir de sua consolidação.

6.4. Conceito MF da identificação
É a comprovação de que determinada pessoa física, que está sendo objeto de perícia
MF, é a mesma ou não que a pessoa física que fora anteriormente submetida a idêntica
perícia MF.

6.5. Fases ou etapas da identificação humana
1. Obtenção do 1º registro, ou fichamento
2. Obtenção do 2º registro, ou inspeção
3. Julgamento, juízo comparativo ou identificação propriamente dita

6.6. Processos de identificação
1. MF: compreendem técnicas diagnósticas de determinação de idade cronológica,
da raça, do sexo, da estatura, da espécie animal.
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2. Judiciárias ou policiais
– Empíricas: compreendem técnicas que estudam as cicatrizes, fisionomia, tatuagens, mutilações, descrição empírica, malformações congênitas, amputações,
nome civil, marcas de ferro em brasa ou ferrete.
– Científicas: antropometria, fotografia comum, fotografia sinalética, retrato
falado, DNA forense, dermatoglifia ou papiloscopia.

6.7. Diferenças entre identificação e reconhecimento
1. Identificação:
2. Reconhecimento
– Processo técnico-científico
– Processo empírico
– Técnica realizada por peritos
– Processo realizado por leigos
– Técnica que conduz à certeza
– Processo que não conduz à certeza
– Técnica de caráter objetivo
– Processo que apresenta caráter subjetivo

6.8. Requisitos técnicos do processo identificatório
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Unicidade
Imutabilidade
Perenidade
Praticabilidade
Variabilidade
Classificabilidade

6.9. Papiloscopia
1. Criação do termo: termo criado por Humberto Orrego Gautier, perito chileno,
para designar a aplicação prática das impressões palmares e plantares na identificação a
fim de substituir as impressões dígito-papilares.
2. Etimologia: do grego pappilos = papila e skopein = observar, examinar.
3. Conceito: é o processo de identificação humana através do estudo das impressões
papilares.
4. Divisão da Papiloscopia: Dactiloscopia, Podoscopia, Quiroscopia.

6.10. Conceito de dactiloscopia
É o estudo dos desenhos digitais formados pelas papilas dérmicas no nível das polpas
digitais, isto é, das faces ventrais das extremidades distais dos quirodáctilos.

6.11. Fundamentos da dactiloscopia
Apresenta todos os requisitos exigidos na identificação humana, isto é, unicidade,
imutabilidade, perenidade, praticabilidade, variabilidade, classificabilidade.
333

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

6.12. Sistema identificatório adotado no Brasil
É o sistema de Juan Vucetich, adotado em 1902 no Rio de Janeiro e em 1907 em São
Paulo, durante o governo do presidente Jorge Tibiriçá. O sistema dactiloscópico de Vucetich
foi por ele apresentado em 1º de setembro de 1891, com a designação de Icnofalangometria,
nome este alterado para Dactiloscopia pelo jornalista argentino Francisco Latzina em 1984.

6.13. Dactilograma
Literalmente, a expressão significa impressão digital, etimologicamente do grego
dactylos = dedo ou mais precisamente quirodáctilo e gramma = impressão, registro gráfico.
O dactilograma é a representação do desenho digital contido na extremidade distal
da face ventral de um quirodáctilo em um determinado suporte, como papel acetinado.
Genericamente, temos:
1. desenhos digitais, formados nas polpas das extremidades distais dos quirodáctilos;
2. desenhos palmares, formados nas faces ventrais das mãos;
3. desenhos plantares, formados nas faces plantares dos pés;
A tais desenhos correspondem, genericamente, as seguintes impressões papilares:
1. dactilogramas, que são as impressões das extremidades das polpas digitais;
2. quirogramas, que são as impressões das palmas das mãos;
3. podogramas, que são as impressões das plantas dos pés.

6.14. Elementos constitutivos do dactilograma
1.
2.
3.
4.

Linhas brancas, que correspondem aos sulcos papilares;
Linhas coloridas, que correspondem às cristas papilares;
Delta, que corresponde à figura formada pelo encontro das linhas papilares;
Pontos característicos, ou dermatóglifos, acidentes que se acham nas cristas
papilares;
5. Poros;
6. Linhas brancas albodactilares que representam soluções de continuidade de uma
ou mais cristas.

6.15. Características do sistema dactiloscópico de Vucetich
Nomenclatura

Simbologia

Individual Dactiloscópica

Polegar Demais % das Figuras Delta
dedos
nº
Arco
Presilha int.
Presilha ext.
Verticilo
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A
I
E
V

1
2
3
4

05
60
35

–
1
1
2,

Pos. do obsrv.
–
à direita
à esquerda
1 à dir. e 1 à esq.

Série
(Mão dir.)

Seção
(Mão esq.)

Fundam.
Polegar

Divisão
Demais dedos
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6.16. Tipos ou figuras fundamentais do sistema dactiloscópico
1. Arco, figura sem delta;
2. Presilha interna, figura com 1 delta à esquerda do observador;
3. Presilha externa, figura com 1 delta à direita do observador;
4. Verticilo, figura com 2 deltas, 1 à esquerda e 1 à direita do observador.

6.17. Pontos característicos ou dermatóglifos
1. Conceito: são acidentes que se localizam nas cristas papilares.
2. Nomenclatura: ponto, ilhota, cortada, bifurcação, confluência, encerro, haste, anastomose, princípio de linha, fim de linha.
3. Convenção de leitura: sentido horário.

6.18. Identificação pelo sistema dactiloscópico de Vucetich
1.
2.
3.
4.

1º passo: semelhança do tipo fundamental;
2º passo: semelhança do subtipo;
3º passo: configuração geral das impressões cotejadas;
4º passo: coincidência de 12 pontos característicos, no mínimo, não discrepantes
e igualmente localizados.

6.19. Glossário
1. Fundamentos biológicos da identidade humana
Unicidade, imutabilidade e perenidade
2. Fases ou etapas da identificação humana
Fichamento, inspeção e juízo comparativo
3. Processos MF de identificação
Diagnóstico da idade, do sexo, da estatura, da raça, da espécie animal
4. Processos judiciários ou policiais de identificação
Cicatrizes, dados fisionômicos, tatuagens, mutilações, malformações congênitas,
amputações
5. Requisitos técnicos de qualquer processo identificatório
Unicidade, imutabilidade, perenidade, variabilidade, praticabilidade, classificabilidade
6. Papiloscopia
Constitui o estudo da Dactiloscopia, da Quiroscopia e da Podoscopia.
7. Dactilograma
É a reprodução do desenho digital em um determinado suporte.
8. Elementos do dactilograma
Linhas brancas, linhas coloridas, delta, pontos característicos, poros, linhas brancas albodactilares
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9. Pontos característicos ou dermatóglifos
São acidentes que se encontram nas cristas papilares.
10. Tipos fundamentais de Vucetich
Arco, presilha interna, presilha externa e verticilo
11. Fundamentos da dactiloscopia
Apresenta todos os requisitos exigidos na identificação humana, isto é, unicidade,
imutabilidade, perenidade, variabilidade, praticabilidade e classificabilidade.
7. ASFIXIOLOGIA FORENSE OU ASFIXIOLOGIA MÉDICO-FORENSE
É o ramo da MLJ que se ocupa com o estudo MF das asfixias.

7.1. Conceito de asfixias de Nerio Rojas
Constitui um processo mortal ou não, pela interposição de um obstáculo à livre
atividade respiratória.

7.2. Etimologia da palavra asfixia
A palavra é de origem grega: a = privação e sficsis = pulso. A expressão asfixia é
imprópria, devendo sua origem à concepção de que o pulsar das artérias produzia-se
devido ao ar nelas circulante.

7.3. Modalidades de asfixias
Os critérios classificatórios das asfixias são os seguintes:
1. Asfixias físicas: são as decorrentes da ação da corrente elétrica de média tensão,
isto é, voltagens da ordem de 120V a 1200V.
2. Asfixias químicas: são as decorrentes da inspiração de gases tóxicos que interferem na respiração normal. As espécies de gases desta classe são as seguintes:
– Gases hemolíticos: são gases que rompem as membranas das hemácias, isto é,
provocam hemólise.
Exemplos de gases hemolíticos: H3P, H3As, H3Sb.
– Gases sufocantes: são gases que provocam irritação das vias respiratórias e lesões ao tecido pulmonar.
Exemplos de gases sufocantes: SO2, Cl2, NO2.
– Gás competitivo com o oxigênio do ar: provoca anemia pelo impedimento da
fixação do O2 do ar pela hemoglobina presente nas hemácias.
Exemplo: CO.
– Gases paralisantes do sistema nervoso central: são gases que desativam as
enzimas respiratórias.
Exemplos: HCN, H2S.
3. Asfixias mecânicas: são as mais importantes modalidades de asfixias sob o ponto
de vista MF.
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Estas modalidades de asfixias são das seguintes espécies:
– Anóxicas, compreendendo seis espécies: esganadura, estrangulamento, enforcamento, afogamento, sufocação direta ou ativa e asfixia decorrente da demorada
exposição do indivíduo a atmosferas atóxicas incompatíveis com os fenômenos
respiratórios.
Nas asfixias anóxicas o indivíduo fica subitamente impossibilitado de conduzir
o O2 do ar à árvore respiratória, passando de um estado de eupnéia para outro de
apnéia. A palavra anoxia significa, literalmente, privação do O2: do grego an =
ausência; ox = forma contraída da palavra oxigênio e o sufixo ia de caráter eufônico.
– Hipóxicas, compreendendo três espécies: sufocação passiva ou indireta, confinamento e soterramento.
Nas asfixias hipóxicas, o indivíduo se encontra em um ambiente em que o suprimento de O2 vai lentamente diminuindo, com progressivo aumento de CO2 e de
vapor d’água. A palavra hipóxia significa literalmente queda do suprimento de
O2 do ar em um determinado ambiente: do grego hypo = abaixo de; ox = forma
contraída da palavra oxigênio e o sufixo ia de caráter eufônico.
4. Asfixias mecânicas em espécie
– Modalidades anóxicas:
• Esganadura
Conceito: consiste na constrição do pescoço por mão(s), dedos, articulação
antebraço-braço, pé, articulação perna-coxa.
Natureza jurídica: homicídio doloso e excepcionalmente homicídio culposo.
Mecanismo da morte: asfixia complexa em que pode ocorrer morte funcional
inibitória ou morte reflexa, com parada cárdio-respiratória pela compressão
dos seios carotidianos; morte asfíxica (asfixia anóxica) e morte respiratória
pela interrupção do suprimento de O2 ao cérebro.
Sinais externos: escuma nos orifícios respiratórios (cogumelo de espuma);
marcas ungueais no pescoço; equimoses; cianose no rosto e nos lábios.
Sinais internos: fratura da laringe, manchas lenticulares de Tardieu, particularmente na serosa pulmonar.
• Estrangulamento
Conceito: consiste na constrição do pescoço por laço acionado por força
muscular exercida pela própria vítima (auto-estrangulamento, suicídio) ou
por terceiros (homicídio).
Natureza jurídica: homicídio, suicídio, acidente comum (raro), acidente do
trabalho (raro) e execução judiciária (garrote vil, Espanha).
Mecanismo da morte: asfixia complexa em que pode ocorrer morte funcional inibitória, com parada cárdio-respiratória pela compressão dos seios
carotidianos, morte asfíxica devida à obstrução das vias respiratórias ou morte
decorrente de transtornos da circulação sangüínea cerebral.
Sinais externos: escuma nos orifícios respiratórios (cogumelo de espuma),
sulco geralmente horizontal e único, homogêneo em toda volta do pescoço e
de profundidade constante, com presença de sufusões hemorrágicas, cianose.
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Sinais internos: congestões viscerais, fratura da laringe e da traquéia, manchas lenticulares de Tardieu nas serosas pulmonares, pericárdio e traquéia.
• Enforcamento
Conceito: consiste na constrição do pescoço exercida por laço acionado pelo
peso do corpo da própria vítima.
Natureza jurídica: suicídio (em 1º plano), homicídio (raro), acidente comum
(raro) e acidente do trabalho (raro) e execução judiciária.
Mecanismo da morte: asfixia complexa em que pode ocorrer morte funcional inibitória, com parada cárdio-respiratória pela compressão dos seios
carotidianos, morte asfíxica devida à obstrução das vias respiratórias ou morte
decorrente de transtornos da circulação cerebral.
Sinais externos: escuma nos orifícios respiratórios, sulco geralmente oblíquo,
único e de compressão heterogênea, mais profundo na região oposta ao nó,
face cianótica ou pálida, protrusão da língua e das órbitas oculares, ejaculação
post-mortem.
Sinais internos: lesões da coluna cervical, lesões na laringe, manchas lenticulares de Tardieu.
• Sufocação ativa ou sufocação direta
Conceito: consiste na asfixia decorrente do impedimento da penetração do
ar na árvore respiratória, pela oclusão dos orifícios respiratórios e cavidade
bucal ou pelo bloqueio das vias respiratórias.
Natureza jurídica: homicídio, suicídio, acidente comum (pessoa embriagada
ou indivíduo no decurso de crise epilética, quando a vítima mantém o rosto
em travesseiros ou suportes similares).
Mecanismo da morte: puramente asfíxico.
Sinais externos: face cianótica.
Sinais internos: manchas lenticulares de Tardieu.
• Afogamento ou impropriamente submersão
Conceito: consiste na asfixia da inspiração de um líquido ou substância semifluida, com penetração e inundação da árvore respiratória.
Natureza jurídica: homicídio, suicídio, acidente comum, execução judiciária
(raro).
Mecanismo da morte: puramente asfíxico.
Sinais externos: escuma nos orifícios respiratórios e cavidade bucal, maceração
epidérmica, lesões provocadas por animais aquáticos, resfriamento rápido
do cadáver, pele anserina, possíveis lesões na testa, joelhos, dorso das mãos
em função da posição que pode assumir o cadáver, em decúbito ventral e
inclinado em ângulo de 90º, retração do escroto e mamilos, livores róseos,
cianose facial.
Sinais internos: escuma na traquéia, brônquios, fígado asfíxico ou pletórico,
manchas de Tardieu e de Paltauf.
Modalidades de afogamento: afogados azuis ou verdadeiros, devido à cianose
do cadáver e brancos ou falsos ou afogados de Parrot.
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• Exposição a atmosferas atóxicas, incompatíveis com os fenômenos respiratórios.
Conceito: consiste na asfixia decorrente da presença, no ar atmosférico, de
determinados gases, em definida porcentagem, capaz de provocar insuficiente taxa de O2 livre, necessária aos fenômenos respiratórios dos animais
aeróbicos, como o homem.
Natureza jurídica: acidente comum, acidente do trabalho.
Mecanismo da morte: asfixia pura.
Sinais externos: cianose, escuma nos orifícios respiratórios.
Sinais internos: manchas lenticulares de Tardieu.
Principal representante desta classe de gases: CO2.
5. Modalidades de asfixias mecânicas hipóxicas
Nestas modalidades de asfixias o indivíduo se encontra em um ambiente de ar rarefeito e não de sua ausência. A taxa de O2 contida no ar tende a diminuir de modo que a
asfixia não é imediata e sim lentamente provocada.
– Sufocação indireta ou sufocação passiva
Conceito: consiste em asfixia decorrente do impedimento dos movimentos diafragmáticos, pela compressão tóraco-abdominal.
Natureza jurídica: homicídio, acidente comum, acidente do trabalho.
Mecanismo da morte: asfixia pura.
Sinais externos: máscara equimótica.
Sinais internos: fraturas de costelas, rompimento de vísceras.
– Confinamento
Conceito: consiste em asfixia decorrente da queda progressiva do O2 e da gradativa
elevação do CO2 e do vapor d’água do ambiente onde o indivíduo respira.
Natureza jurídica: homicídio, suicídio.
Mecanismo da morte: asfixia pura.
Sinais externos: cianose do rosto, lábios, língua, unhas.
Sinais internos: manchas lenticulares de Tardieu.
– Soterramento
Conceito: consiste na asfixia decorrente da cobertura do corpo, ou somente da
cabeça, por massa sólida pulverulenta (terra, areia, farinha, carvão) em que pelos
movimentos respiratórios provocam a obstrução das vias aéreas, impedindo a
ventilação pulmonar.
Natureza jurídica: acidente do trabalho, acidente comum.
Mecanismo da morte: asfixia pura.
Sinais externos: cianose cérvico-facial.
Sinais internos: presença de corpos estranhos na traquéia, brônquios.

7.4. Sinais gerais de asfixias
1. Regra: não há sinais patognomônicos ou diacríticos das mortes provocadas
pelas asfixias em geral. Na realidade, cada modalidade de asfixia apresenta quadros mais
ou menos caracterizadores.
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2. Sinais externos em geral
– Interesse: dos peritos criminais na perinecroscopia e dos médicos legistas no
exame cadavérico ou na necropsia.
– Principais sinais externos: escuma nos orifícios respiratórios e cavidade
bucal; cianose nos lábios, língua, pele, unhas; rápido resfriamento da cadáver,
rigidez e decomposição precoces, livores escuros e difusos.
– Principais sinais internos: manchas lenticulares de Tardieu no faringe, serosas
pulmonares, pericárdio: congestões viscerais.
• Interesse: dos médicos legistas na necropsia.
Natureza jurídica das asfixias: homicídio, suicídio, acidente comum, acidente
do trabalho.

7.5. Glossário
1. Asfixias mecânicas anóxicas
Constituem modalidades de asfixias em que a morte sobrevém pela transição de
um estado de eupnéia para outro de apnéia.
2. Modalidades de asfixias anóxicas
Esganadura, estrangulamento, enforcamento, afogamento, sufocação ativa,
demorada exposição a atmosfera atóxica, incompatível com os fenômenos respiratórios.
3. Modalidades de asfixias hipóxicas
Sufocação passiva, confinamento, soterramento.
4. Asfixias químicas
São as asfixias decorrentes da inspiração de gases tóxicos.
5. Modalidades de asfixias químicas
Inspiração de gases sufocantes, hemolíticos, histotóxicos e anemiantes.
6. Sinais patognomônicos das asfixias em geral
Não há sinais patognomônicos das asfixias em geral. Cada modalidade de asfixia
apresenta quadros mais ou menos caracterizadores.
7. Principais sinais externos das asfixias
Escuma nos orifícios respiratórios, cianose nos lábios, língua, unhas, mucosas e
pele; rigidez e decomposição precoces, lento resfriamento do cadáver.
8. Principais sinais internos das asfixias
Manchas de Tardieu, sangue fluido e escuro, congestões viscerais.
9. Asfixia decorrente da ação da corrente elétrica de média tensão
É a asfixia provocada pelas correntes elétricas de voltagens situadas entre 120
V e 1200 V.
10. Máscara equimótica
É o sinal externo de maior interesse observado nas sufocações passivas.
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8. PSICOPATOLOGIA FORENSE
É o ramo da MLJ que estuda os distúrbios mentais que afetam ou modificam a
capacidade jurídica do indivíduo, tanto na esfera penal quanto na esfera cível.
Segundo José Alves Garcia, a Psicopatologia Forense ocupa-se com o estudo dos
agentes que, em virtude de mórbida condição mental, têm modificada a juridicidade de
seus atos e de suas relações sociais.2

8.1. Conceito e caracteres da personalidade
No campo do DP, o estudo da personalidade é importante na concepção de inimputabilidade, segundo o que dispõe o art. 26, caput, do CP, e de semi-imputabilidade, segundo
o disposto no art. 26, parágrafo único, do CP.
No campo do DC, o estudo da personalidade é importante na concepção de loucos de
todo gênero, segundo o que dispõem o CC, casos de doenças mentais, perturbações mentais
e desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Constituem condições que modificam
a capacidade civil e a capacidade de imputação do indivíduo.
No campo do DT, há casos de simulação de estados patológicos de natureza psíquica,
atribuídos pelo trabalhador a acidente do trabalho de que fora vítima.
No campo do DA, têm interesse jurídico as perícias psiquiátricas realizadas em funcionários públicos para fins de licença e aposentadoria.
Segundo Sheldon, citado por Almeida Jr e Costa Jr, personalidade é a organização
dinâmica dos aspectos ou elementos cognoscitivos, conativos, afetivos, fisiológicos e morfológicos do indivíduo.3

8.2. Evolução da personalidade
A personalidade se caracteriza por reunir os seguintes elementos: unicidade e identidade; vitalidade; consciência e relações com o meio ambiente.
As fases de sua evolução são as seguintes: infância, juventude, idade adulta, maturidade e velhice.

8.3. Perturbações mentais
As principais condições anormais que podem ocorrer no indivíduo são as seguintes:
perturbações do desenvolvimento; da senso-percepção, da ideação e do juízo crítico; da
harmonia intra-psíquica e da estrutura da personalidade.
A CID 10 classifica os transtornos mentais e do comportamento em 10 categorias:
1. transtornos mentais orgânicos
2. transtornos mentais e do comportamento decorrentes do uso de substâncias psicoativas
2

GARCIA, José Alves. Psicopatologia Forense. 3ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1979.
ALMEIDA JR., Antonio Ferreira e COSTA JR., João Batista Oliveira. Lições de Medicina Legal. 20ª
ed., São Paulo: Nacional, 1991, p. 416.
3
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3. esquizofrenia
4. transtornos do humor
5. transtornos neuróticos
6. síndromes comportamentais associadas a perturbações fisiológicas e fatores físicos
7. transtornos da personalidade e do comportamento
8. retardo mental
9. transtornos do desenvolvimento psicológico
10. transtornos emocionais e do comportamento

8.4. Retardo mental, debilidade mental ou oligofrenia
1. Conceito: é uma condição de desenvolvimento interrompido ou incompleto da
mente.
2. Causas: o retardo mental se deve a anomalias cromossômicas, a mutações gênicas
e malformações do SNC.
3. Aspectos jurídicos: são indivíduos penalmente semi-imputáveis ou inimputáveis,
conforme o grau da debilidade mental.

8.5. Transtornos neuróticos
1. Conceito: constituem afecções sem base anatômica, ligadas à vida psíquica do
indivíduo, sem alterar-lhes a personalidade.
2. Aspectos jurídicos: são indivíduos penalmente imputáveis.

8.6. Transtornos da personalidade ou psicopatias
1. Conceito: constituem perturbações graves da constituição caracterológica e das
tendências comportamentais, com causa heredoconstitucional.
2. Aspectos jurídicos: são indivíduos penalmente semi-imputáveis.

8.7. Delinqüência anti-social
1. Conceito: constituem indivíduos portadores de transtornos específicos da personalidade, que desenvolvem um comportamento delinqüencial estruturado e aparentemente
irreversível.
2. Causa: reside em aspectos biológico-hereditários.
3. Aspectos jurídicos: são indivíduos penalmente imputáveis.

8.8. Delinqüência dissocial, essencial, primária ou verdadeira
1. Conceito: constituem indivíduos que são produto de privações emocionais, de abandono afetivo e de integração em grupos sem atividade construtiva ou mesmo criminais.
Os indivíduos dissociais manifestam desconsideração para com os códigos sociais e
freqüentemente entram com eles em conflito, como resultado de terem vivido toda a vida
em ambientes morais anormais.
2. Aspectos jurídicos: são indivíduos penalmente imputáveis.
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8.9. Demências ou deterioração mental
1. Conceito: constituem casos de deterioração global do funcionamento psíquico,
em seus fatores intelectivos, emocionais e cognitivos.
2. Aspectos jurídicos: são indivíduos penalmente inimputáveis.

8.10. Psicoses ou transtornos mentais
1. Conceito: constituem afecções mentais graves, caracterizadas pelo comprometimento global da personalidade, decorrentes de processos patológicos.
2. Causas: apresentam diversas etiologia: orgânica, funcional, tóxica, endógena e
traumática.
3. Aspectos jurídicos: são indivíduos penalmente inimputáveis.

8.11. Modificadores da capacidade penal e civil
1. Idade penal: até os 18 anos os indivíduos são considerados penalmente inimputáveis; os menores de 21 anos e maiores de 70 são beneficiados por fator atenuante da
imposição da pena (arts. 27 e 65, I, do CP e art. 104 do ECA).
2. Idade cronológica: até os 16 anos os indivíduos têm incapacidade absoluta, dos
16 aos 21 os indivíduos têm incapacidade relativa, antes dos 16 anos (mulheres) e dos 18
anos (homens), não podem casar-se, conforme prevê o Código Civil em vigor.
3. Surdimutismo: são os casos previstos pelo Código Civil.
4. Personalidades psicopáticas: são os casos previstos no art. 26, caput, do CP.
5. Alienados ou perturbados mentais: são os casos previstos no art. 26, caput, do CP.
6. Debilitados mentais: são os casos previstos no art. 26, caput, e 26, parágrafo
único, do CP.

8.12. Incidente de insanidade mental
O tema é tratado nos arts. 149 a 154 e 682 do CPP.

8.13. Glossário
1. Perturbações mentais
São condições anormais decorrentes de desequilíbrios do desenvolvimento da
senso-percepção, da ideação e do juízo crítico; desequilíbrio da harmonia intrapsíquica e desequilíbrio da estrutura da personalidade.
2. Debilidade mental ou retardo mental
Constitui uma condição do desenvolvimento interrompido ou incompleto da
mente, caracterizada por comprometimento de habilidades manifestadas durante
o estágio de desenvolvimento, que contribuem para o nível global da inteligência,
isto é, aptidões cognitivas, da linguagem, motoras e sociais.
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3. Critérios diagnósticos do retardo mental
Psicométrico (QI), escolar, social, clínico.
4. Classificação da CID dos retardos mentais
Leve: QI entre 50 e 69; Moderado: QI entre 35 e 49; Grave: QI entre 20 e 34;
Profundo: QI abaixo de 20.
5. Transtornos neuróticos
São afecções sem base anatômica conhecida e apesar de ligadas à vida psíquica
do paciente, não lhes alteram a personalidade.
6. Psicopatias
Segundo a CID 10, constituem perturbações graves da estrutura caracterológica
e das tendências comportamentais do indivíduo, envolvendo áreas da personalidade e quase sempre associadas a rupturas pessoais e sociais.
7. Personalidades anti-sociais
Constituem indivíduos que desenvolvem comportamento delinqüencial estruturado e aparentemente irreversível.
8. Personalidade dissocial ou pseudo-social
Segundo a DSM II, a expressão é reservada a indivíduos que manifestam
desconsideração aos códigos sociais e freqüentemente com eles entram em conflito, por terem esses indivíduos vivido em ambientes morais anormais.
9. Personalidade demencial
Segundo a CID 10, são indivíduos portadores da síndrome decorrente de doença
cerebral, não raro crônica ou progressiva, na qual há perturbação de múltiplas
funções corticais superiores, incluindo memória, pensamento, orientação, compreensão, cálculo, capacidade de aprendizagem, linguagem e julgamento.
10. Personalidades psicóticas
Segundo a CID 10, constituem indivíduos portadores de afecções mentais graves,
sobretudo caracterizadas por comprometimento da personalidade decorrentes
de processos patológicos.

9. HEMATOLOGIA FORENSE
É o estudo detalhado e científico do sangue.

9.1. Conceito histológico de sangue
Constitui um tecido sui generis por ser constituído pela reunião de células morfologicamente distintas, especializadas no desempenho de funções diferentes.

9.2. Composição bioquímica do sangue
O sangue humano e da maioria dos mamíferos é constituído de 2 (duas) frações:
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1. Fração celular, ou figurada, que representa cerca de 45%, formada por hemácias
(células de forma bicôncava, anucleadas), leucócitos (células mono e polinucleadas, esféricas) e plaquetas ou trombócitos (células nucleadas de formas ovais).
2. Fração plasmática ou amorfa, que representa cerca de 55% e formada de 90% de
água e 10% de compostos orgânicos e inorgânicos.

9.3. Perícias hematológicas de interesse criminalístico e médico-legal
1. Ensaios genéricos de orientação, probabilísticos ou químicos
– Conceito: constituem ensaios que permitem apenas presumir que determinada
substância que se apresenta in natura, coagulada, citolisada ou sob a forma de
manchas ou de crostas, é sangue, contém sangue ou reage como sangue.
– Enzima presente no sangue que promove reação positiva deste tecido: catalase
– Principais ensaios genéricos de orientação de sangue: Kastle-Meyer, AdlerAscarelli, Kohn-O’Relly.
2. Ensaios genéricos de certeza ou probatórios
– Conceito: constituem ensaios que permitem afirmar ou excluir que o material
examinado é sangue ou contém sangue, humano ou não humano.
– Macroproteína presente no sangue que promove reação positiva deste tecido:
hemoglobina.
– Principais ensaios genéricos de certeza de sangue: Teichmann, Takayama.
3. Ensaios específicos humanos de sangue
– Conceito: constituem ensaios que permitem caracterizar o sangue humano,
distinguindo-o do sangue de outros animais.
– Característica dos ensaios específicos humanos: reações biológicas antígenoanticorpo.
– Principais ensaios específicos humanos: Uhlenhuth, Vacher-Sutton e cristalização da hemoglobina.

9.4. Ensaios tipológicos
Conceito: constituem ensaios que permitem definir o diagnóstico do tipo ou do
grupo sanguíneo.
Característica dos ensaios tipológicos humanos: reações biológicas antígenoanticorpo.
Importância dos ensaios tipológicos: clínica, genética, racial, jurídico-penal e jurídico-civil.
Principais ensaios tipológicos.
– com sangue in natura: Beth-Vincent, Schiff.
– com sangue alterado: Holzer.

9.5. Ensaios regionais de sangue humano
Conceito: constituem ensaios histoquímicos que permitem estabelecer a procedência
do sangue de determinadas regiões do corpo humano.
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Regionalidade do sangue nas hemorragias: otorragia, ororragia, rinorragia, hemoptise traumática ou patológica, hematêmese traumática ou patológica, retorragia, colporragia,
himenorragia.

9.6. Glossário
1. Sangue sob o ponto de vista histológico
Constitui um tecido sui generis formado pela reunião de células morfologicamente
diferentes, especializadas no desempenho de funções distintas.
2. Composição bioquímica do sangue
– Fração figurada: hemácias, leucócitos e plaquetas.
– Fração plasmática: solução aquosa de substâncias orgânicas e inorgânicas.
3. Estado em que o sangue pode ser encontrado no LF: in natura, excepcionalmente e alterado.
4. Ensaios criminalísticos e médico-legais do sangue
– Genéricos de orientação ou probabilísticos
– Genéricos de certeza ou probatórios
– Específicos humanos
– Tipológicos
– Regionais
5. Principais ensaios genéricos de orientação: Kastle-Meyer, Adler-Ascarelli.
6. Principais ensaios genéricos de certeza: Teichmann, Takayama.
7. Principais ensaios específicos humanos
Uhlenhuth, Vacher-Sutton, cristalização da hemoglobina.
8. Principais ensaios tipológicos
– Com sangue in natura: Beth-Vincent, Schiff
– Com sangue alterado: Holzer ou técnica das diluições progressivas dos antisoros padrões
9. Importância dos ensaios regionais de sangue
Clínica, genética, racial, jurídico-penal e jurídico-civil.
10. Ensaios regionais de sangue humano
Otorragia, ororragia, rinorragia, hemoptise, hematêmese, retorragia, colporragia,
himenorragia.
10. SEMENOLOGIA FORENSE
É o estudo jurídico e científico do sêmen.

10.1. Conceito biológico de sêmen total ou de esperma total
Constitui uma solução coloidal, mucóide, de pH alcalino que contém uma suspensão celular formada exclusivamente por espermatozóides, nemaspermas ou zoospermas.
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10.2. Composição bioquímica do sêmen total
O esperma total humano é constituído de duas frações:
1. fração figurada, ou celular, constituída exclusivamente de espermatozóides.
2. fração plasmática, ou amorfa, constituída por secreções produzidas pela próstata,
glândula de Cowper, vesículas seminais.

10.3. Perícias semenológicas de interesse criminalístico e médico-legal
1. Ensaios genéricos de orientação, probabilísticos, presuntivos ou químicos
– Conceito: constituem ensaios que permitem apenas presumir que o material
ensaiado é esperma total, que contém esperma total ou reage como esperma total.
– Principais ensaios genéricos de orientação de esperma total: físico (fluorescência),
microquímicos (Florence, Barberio, Bokarius).
2. Ensaios genéricos de certeza ou probatórios de esperma total
– Conceito: constituem ensaios que permitem concluir ou excluir que o material
examinado é esperma total ou contém esperma, humano ou não humano.
– Principais ensaios genéricos de certeza: microscópicos de coloração (CorinStockis, Dervieux-Leclercq); dosagem da fosfatase ácida (ensaio de Ova Riisfeldt);
morfologia celular.

10.4. Glossário
1. Sêmen total ou esperma total
Sob o ponto de vista biológico constitui uma solução coloidal, mucóide, de pH
alcalino que contém uma suspensão celular formada exclusivamente de espermatozóides.
2. Espermatozóides
Sob o ponto de vista biológico, constituem células sexuais fecundantes do
homem e de outras animais, cuja função fisiológica é a reprodução.
3. Composição bioquímica do sêmen total
– Fração figurada ou celular: espermatozóides.
– Fração plasmática ou amorfa: solução aquosa de substâncias orgânicas e inorgânicas.
4. Compostos orgânicos caracterizadores do sêmen total
Derivados orgânicos do zinco e do cálcio; hialuronidase; fosfatase ácida.
5. Compostos orgânicos de interesse bioquímico do esperma total
Colina, espermina, espermidina, frutose, mesoinositol.
6. Estados em que o sêmen pode ser encontrado no LF de crimes sexuais
Sob a forma de manchas úmidas e secas e sob a forma de crostas, excepcionalmente in natura.
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7. Ensaios criminalísticos e médico-legais do sêmen total
Genéricos de orientação, genéricos de certeza e específicos humanos.
8. Principais ensaios de probabilidade do sêmen total
Físicos, de fluorescência; microquímicos, de Florence, de Barberio, de Bokarius.
9. Principais ensaios de certeza de esperma total
De coloração, de Corin-Stockis e de Dervieux-Leclercq; dosagem da fosfatase
ácida, de Ova Riisfeldt.
10. Delitos em que o esperma total pode ser encontrado no locais de crimes sexuais
Estupro e atentado violento ao pudor.

11. SEXOLOGIA FORENSE
É o ramo da MLJ que se ocupa com o estudo das anomalias do sexo.

11.1. Conceito de sexo normal
É a perfeita integração do equilíbrio dinâmico e harmônico, de fatores físicos, psicológicos e sociais que atuam concomitantemente no indivíduo, dos quais decorrem implicações no campo jurídico que permitem definir-lhe o sexo legal.

11.2. Características do sexo normal
O indivíduo possui sexo normal quando possui:
1. sexo genético, cromossomicamente definido, isto é, 44A, XY (homem) e 44A,
XX (mulher);
2. sexo morfológica e anatomicamente desenvolvido e perfeitamente diferenciado
em seu gonocorismo;
3. sexo endócrino fisiologicamente ativo;
4. sexo psicológico psiquicamente ajustado à personalidade do indivíduo;
5. sexo jurídico estabelecido pelo registro civil das pessoas naturais.

11.3. Conceito de sexo anômalo
É qualquer desvio do sexo normal.
O sexo anômalo oferece interesse MF e jurídico, ao contrário do sexo normal, que
não oferece quaisquer interesse MF e jurídico.

11.4. Anomalias sexuais – estados intersexuais
Conceito de estado intersexual: constituem quadros clínicos que apresentam dificuldades para a determinação diagnóstica do sexo jurídico.
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Constituem estados intersexuais as síndromes de Klinefelter, de Turner, do Triplo X,
do Supermacho; o pseudo-hermafroditismo ou sexo dúbio e o transexualismo.
– Sindrome de Klinefelter. Os portadores desta síndrome são criaturas dotadas de
fórmula cromossômica 44,XXY, com retardo mental e caracteres sexuais escassamente desenvolvidos.
– Sindrome de Turner.Os portadores desta síndrome são criaturas dotadas de fórmula cromossômica 44,XO, com retardo mental e caracteres sexuais escassamente
desenvolvidos.
– Síndrome do triplo X. Os portadores desta síndrome são criaturas dotadas da fórmula cromossômica 44,XXX, e retardo mental.
– Síndrome do supermacho. Os portadores desta síndrome são criaturas dotadas de
fórmula cromossômica 44,XYY, com desenvolvimento mental normal.
Conceito de pseudo-hermafroditismo: constitui uma anomalia do sexo endócrino,
na qual o indivíduo apresenta genitália externa dotada de conformação morfológica dos
dois sexos.
Conceito de transexualismo: constitui caso de hermafroditismo psíquico, no qual
o indivíduo, anatômica e fisiologicamente, pertence a um determinado sexo, que não
aceita.

11.5. Elementos periciais para o diagnóstico MF do sexo biológico
Os casos em que a perícia se manifesta no diagnóstico do sexo biológico são:
1. Pseudo-hermafroditismo
2. Cadáveres carbonizados
3. Cadáveres espostejados
4. Ossadas íntegras
5. Peças ósseas isoladas

11.6. Glossário
1. Sexo normal
É a perfeita integração do equilíbrio dinâmico e harmônico de fatores físicos,
psicológicos e sociais, que atuam concomitantemente no indivíduo, dos quais
decorrem implicações no campo jurídico que permitem definir o sexo jurídico.
2. Sexos pertencentes ao fator físico
– Morfológico: sexos dinâmico e estático
– Genético: sexos cromossômico e cromatínico
– Endócrino: sexo gonádico e extragonádico
3. Sexos pertencentes ao fator psicológico
– Aspectos endógenos: personalidade
– Aspectos exógenos: sociedade, escola, família
4. Órgãos masculinos e femininos do sexo gonádico
Testículos e ovários
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5. Sexos cromossômicos normais:
44A,XX e 44A,XY
6. Sexos cromossômicos anômalos
– Síndrome de Turner: 44A,XO
– Síndrome de Klinefelter: 44A, XXY
– Síndrome do Triplo X: 44A,XXX
– Sindrome do Supermacho: 44A,XYY
7. Modalidades de impotência sexual
– Genésica: generandi e concipiendi
– Coeundi ou instrumental
8. Órgãos responsáveis pelo sexo extragonádico
Hipófise, supra-renais e tireóide
9. Caracteres sexuais primários ou diferenciadores do sexo
Testículos e ovários
10. Elementos constitutivos da personalidade, segundo Sheldon
Cognoscitivo, conativo, afetivo, fisiológico e anatômico

12. SIGLAS CONTIDAS NO TEXTO
Este capítulo apresenta uma série de siglas abaixo indicadas:
LF
CD
ECD
ECDD
ECDI
ECDC
CP
CPP
CC
CPC
CPM
CPPM
LC
IC
PE
art.
Dec.
Dec-lei
HCTP
IML
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=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Local do fato
Corpo de delito
Exame de corpo de delito
Exame de corpo de delito direto
Exame de corpo de delito indireto
Exame de corpo de delito complementar
Código Penal
Código de Processo Penal
Código Civil
Código de Processo Civil
Código Penal Militar
Código de Processo Penal Militar
Lesão(s) corporal(s)
Instrumento de crime
Peça de exame
Artigo
Decreto
Decreto-lei
Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico
Instituto Médico-Legal
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LCD
LCC
LCSM
LCL
LCG
LCQ
IIRGD
AF
CBC
TNC
TNG
TNR
MLJ
FQ
LCP
CTB
DC
DT
DA
CID
SNC
ECA
DSM
MF
ML
AO
SVO

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Lesão corporal dolosa
Lesão corporal culposa
Lesão corporal seguida de morte
Lesão corporal leve
Lesão corporal grave
Lesão corporal qualificada
Instituto de Identificação “Ricardo Gumbleton Daunt”
Arma de fogo
Companhia Brasileira de Cartuchos
Trinitrato de celulose
Trinitrato de glicerina
Trinitroresorcinato de chumbo (II)
Medicina Legal Judiciária
Furto qualificado
Lei das Contravenções Penais
Código de Trânsito Brasileiro
Direito Civil
Direito do Trabalho
Direito Administrativo
Classificação Internacional de Doenças
Sistema nervoso central
Estatuto da Criança e do Adolescente
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
Medicina Forense
Medicina Legal
Atestado de óbito
Serviço de verificação de óbitos

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS
De tudo o que foi exposto e analisado neste capítulo, obra póstuma de José Lopes
Zarzuela, conclui-se que a Medicina Forense auxilia a Polícia Civil e a Justiça a apontar, fundamentadamente, os elementos materiais da infração penal, os indícios de autoria
e, até mesmo, o indispensável nexo de causalidade, conditio sine qua non para conduzir
os infratores do ordenamento jurídico penal às barras dos tribunais.
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Capítulo XXII
NOÇÕES DE CRIMINALÍSTICA
Sumário: 1. Considerações preliminares; 2. Peritos; 2.1. Modalidades de peritos; 2.2. Atribuições legais dos peritos oficiais; 2.3. Atribuições legais dos peritos louvados; 2.4. Atribuições
legais dos assistentes técnicos; 2.5. Investidura dos peritos; 2.6. Número de peritos que intervêm
no Inquérito Policial, no Inquérito Policial Militar e no Processo Penal; 2.7. Proibição legal de
investidura como perito; 2.8. Características processuais dos peritos; 2.9. Glossário; 3. Perícias;
3.1. Compulsoriedade da perícia no processo; 3.2. Classificação das perícias; 3.3. Modalidades
de perícias criminalísticas previstas no CPP; 3.4. Relação de perícias realizadas pelo IC de São
Paulo; 3.5. Modalidades de perícias médico-legais previstas no CPP; 3.6. Relação de perícias
realizadas pelo IML de São Paulo; 3.7. Glossário; 4. Locais de crime; 4.1. Conceito técnico lato
sensu de local sob o ponto de vista criminalístico; 4.2. Local do fato sob o ponto de vista criminalístico; 4.3. Local da infração penal sob o ponto de vista criminalístico; 4.4. Local do crime
comum sob o ponto de vista criminalístico; 4.5. Local do crime especial sob o ponto de vista criminalístico; 4.6. Local da contravenção penal sob o ponto de vista criminalístico; 4.7. Local do
indiferente penal sob o ponto de vista criminalístico; 4.8. Classificação criminalística do LF;
4.9. Levantamento ou registro do local do fato; 4.10. Finalidades do levantamento do LF; 4.11.
Técnicas criminalísticas de levantamento do LF; 4.12. Glossário; 5. Laudo pericial; 5.1. Etimologia da palavra laudo; 5.2. Conceito lato sensu de laudo pericial; 5.3. O laudo pericial na Criminalística; 5.4. O laudo pericial na Medicina Legal; 5.5. Importância do laudo pericial; 5.6. Estrutura do laudo pericial; 5.7. Glossário; 6. Balística Forense; 6.1. Conceito de armas de fogo; 6.2.
Elementos constitutivos, essenciais ou definitórios, das armas de fogo; 6.3. Elementos técnicos
identificatórios das armas de fogo; 6.4. Critérios classificatórios das armas de fogo; 6.5. Dinâmica do tiro; 6.6. Cartucho íntegro de munição; 6.7. Noções de residuografia forense; 6.8. Balins
ou balotes; 6.9. Glossário; 7. Locais de acidentes de trânsito; 7.1. Perícias das infrações penais
que produzem vestígios; 7.2. Os peritos nas ocorrências de acidentes de tráfego; 7.3. Conceito
técnico de acidente de tráfego; 7.4. Tráfego e trânsito; 7.5. Modalidades de acidentes de tráfego; 7.6. Levantamento pericial do local de acidente de tráfego; 7.7. Glossário; 8. Documentoscopia; 8.1. Divisão; 8.2. Grafotécnica; 8.3. Fraudes documentais; 8.4. Glossário; 9. Vestígios sob o
ponto de vista Criminalístico; 9.1. Conceito lato sensu; 9.2. Vestígios no âmbito da Criminalística; 9.3. Técnicas particulares para o registro de alguns vestígios; 9.4. Apreciação e interpretação de vestígios; 9.5. Previsão legal dos vestígios; 9.6. Vestígios e indícios sob o ponto de vista
criminalístico; 9.7. Medidas adotáveis para a preservação dos vestígios; 9.8. Eventuais alterações a que estão sujeitos os vestígios; 9.9. Princípios recomendáveis na coleta, preservação e
remessa de peças de exame para o laboratório; 9.10. Classificação criminalística dos vestígios;
9.11. Importância criminalística dos vestígios; 9.12. Glossário; 10. Considerações finais.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
É do conhecimento geral que a grande generalidade das perícias é realizada por
Peritos Criminais, atividade que, por lei, não exige conhecimentos de uma área específica, como acontece com os Médico-Legistas. Nesse trabalho, perfilam perícias em documen353
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toscopia, nos crimes contra a pessoa, nos crimes contra o patrimônio, bem como nos
acidentes de trânsito, que só os peritos em Criminalística podem desempenhar.

2. PERITOS
Segundo Flamínio Fávero, são pessoas físicas entendidas e experimentadas em determinados assuntos e que, designadas pela Justiça, recebem a incumbência de ver e referir
fatos de natureza permanente, cujo esclarecimento é de interesse no processo.
Para José Lopes Zarzuela, são pessoas físicas que, em razão de conhecimentos científicos, técnicos, artísticos, etc., assessoram a Justiça com a cultura especializadas de que
são detentoras.

2.1. Modalidades de peritos
1. Peritos oficiais
São pessoas físicas investidas em cargos públicos pertencentes a carreiras do funcionalismo federal e estadual, mediante concurso de ingresso de provas ou de provas e
títulos.
São peritos oficiais os Peritos Criminais e os Médicos Legistas.
Não há peritos oficiais nos foros cível e trabalhista.
2. Peritos louvados
São peritos não oficiais, que prestam compromisso.

2.2. Atribuições legais dos peritos oficiais
Estão especificadas no art. 159, caput, do Código de Processo Penal, com redação
determinada pela Lei nº 8.862/94; os exames de corpo de delito e as outras perícias serão
feitos por 2 (dois) peritos oficiais (no mínimo).

2.3. Atribuições legais dos peritos louvados
1. No foro penal, estão especificadas no art. 159, § 1º, com redação determinada
pela Lei nº 8.862/94 e art. 277 do Código de Processo Penal.
2. No foro cível estão especificadas nos arts. 145, §§ 1º e 2º; 331, I e 421, caput,
do Código de Processo Penal.
3. No foro trabalhista, estão especificadas no art. 3º da Lei nº 5.584/70.

2.4. Atribuições legais dos assistentes técnicos
1. No foro cível, estão especificadas nos arts. 331, I; 421, § 1º, I; 421,§ 2º; 422;
428; 429, parágrafo único, e 435, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
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2. No foro trabalhista estão especificadas no art. 3º da Lei nº 5.584/70.
No foro penal não existem assistentes técnicos.

2.5. Investidura dos peritos
1. Peritos oficiais , a partir do exercício do cargo.
2. Peritos louvados, a partir do despacho de nomeação do juiz, independentemente
de assinatura de termo de compromisso (art. 422 do CPC).
3. Assistentes técnicos, a partir da indicação facultativa da(s) parte(s) e homologação
desta indicação pelo juiz que preside o feito.

2.6. Número de peritos que intervêm no Inquérito Policial, no Inquérito Policial
Militar e no Processo Penal
1. Peritos oficiais: 2 (dois) no mínimo, segundo o disposto nos arts 159, § 1º, 527,
775, II, do Código de Processo Penal.
2. Peritos louvados: 2 (dois) no foro penal e 1 (um) nos foros cível e trabalhista
(perito do juízo).
3. Assistentes técnicos: 2 (dois), 1 (um), ou nenhum, nos foros cível e trabalhista.

2.7. Proibição legal de investidura como perito
1. Por suspeição: arts. 105 e 280 do CPP.
2. Por impedimentos legais:
– por indignidade: art. 279, I, do CPP.
– por incompatibilidade: art. 279, II, do CPP.
– por incapacidade: art. 279, III, do CPP.

2.8. Características processuais dos peritos
1. São órgãos estáticos, à semelhança dos juizes.
2. São órgãos dotados de formação universitária plena.
3. São órgãos vinculados a entidades de classe (CRQ, CREAA, CRP, CRM), ao
contrário dos juízes que não estão filiados à OAB.
4. Transformam-se em órgãos dinâmicos, quando regularmente requisitados por
autoridade competente (policial, policial militar, judiciária penal, judiciária militar), como
os juizes, ao receberem a denúncia ou a queixa.

2.9. Glossário
1. Peritos
São pessoas físicas que, em razão de conhecimentos científicos, técnicos, artísticos etc, assessoram a Justiça com a cultura especializada de que são detentoras.
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2. Peritos oficiais
São pessoas físicas investidas em cargos públicos pertencentes às carreiras do
funcionalismo federal e estadual, mediante concursos de ingresso de provas ou
de provas e títulos.
3. Modalidades de peritos oficiais
– Peritos Criminais
– Médicos Legistas
4. Atribuições funcionais dos peritos
– Apreciar fatos que tenham produzido vestígios.
– Interpretar fatos que tenham produzido vestígios.
– Descrever fatos que tenham produzido vestígios.
5. Peritos louvados, nomeados, designados, não-oficiais, ad hoc
São órgãos auxiliares da administração da Justiça que assessoram o juízo penal,
cível e trabalhista, sempre que a prova do fato dependa de conhecimento científico, técnico ou artístico.
6. Assistentes técnicos
São peritos de confiança da(s) parte(s) nos foros cível e trabalhista, para acompanharem o exame, vistoria ou avaliação levada a efeito pelo perito do Juízo.
7. Investidura dos peritos
– Oficiais, a partir do exercício do cargo.
– Louvados, a partir do despacho de nomeação do juiz cível e trabalhista.
– Assistentes técnicos, a partir da indicação da(s) parte(s) e homologação desta
indicação pelo juiz que preside o feito.
8. Número de peritos que intervêem no processo, no Inquérito Policial e no Inquérito
Policial Militar
– Oficiais: 2 (dois) no mínimo
– Louvados: 1 (um)
– Assistentes técnicos: 2 (dois), 1 (um) ou nenhum
9. Proibição legal de investidura como perito
– Por suspeição
– Por impedimentos
• por indignidade
• por incompatibilidade
• por incapacidade
10. Características processuais dos peritos
– São órgãos estáticos à semelhança dos juízes, isto é, não se manifestam quando
não acionados.
– São órgãos dotados de formação universitária plena pela natureza dos cargos
que exercem.
– São órgãos vinculados a entidades de classe.
– São órgãos que se transformam em dinâmicos, quando requisitados por autoridade competente.
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3. PERÍCIAS
Conceito de Hélio Bastos Tornaghi: constitui uma pesquisa que exige conhecimentos
científicos, técnicos ou artísticos.
Conceito de José Lopes Zarzuela: é uma modalidade de prova que requer conhecimentos especializados para a sua produção, relativamente à pessoa física, viva ou morta,
implicando na apreciação, interpretação e descrição escrita de fatos ou de circunstâncias,
de presumível ou de evidente interesse judiciário.

3.1. Compulsoriedade da perícia no processo
O juiz não pode negar a perícia nos seguintes casos:
– quando há dúvidas sobre a integridade mental do acusado. Nessas circunstâncias,
o juiz suspende o curso do processo e o converte em diligência, a fim de submeter
o réu a exame psiquiátrico;
– quando a infração penal deixar vestígios;
– quando a perícia é possível e tempestivamente requerida.

3.2. Classificação das perícias
1 – Perícia percipiendi
É aquela em que os peritos se limitam à retratação das percepções colhidas sem quaisquer interpretações científicas ou técnicas relativas à coisa ou à pessoa física, viva ou morta.
2 – Perícia deduciendi
É aquela em que os peritos apreciam, interpretam e descrevem vestígios relativos à
coisa ou à pessoa física, viva ou morta, emitindo juízos valorativos.
3 – Perícia direta
É aquela realizada objetivamente na coisa e na pessoa física, viva ou morta, sempre
que o evento tenha produzido vestígios. Esta modalidade de perícia é tratada no art. 158
do CPP e no art. 328 do CPPM.
4 – Perícia indireta
É aquela realizada através da análise e interpretação de elementos probatórios contidos nos autos do processo ou do Inquérito Policial, bem como das comprovações que
resultarem de diligências realizadas pelos peritos.
Esta modalidade de perícia é tratada pelo art. 172, parágrafo único, do CPP, e art.
328, parágrafo único, do CPPM.
5 – Perícias contraditórias
São aquelas em que diferentes peritos oferecem conclusões divergentes sobre a
mesma matéria. Esta modalidade de perícia é tratada nos arts. 180 e 182 do CPP, nos arts.
436 e 437 do CPC e no art. 332 do CPPM.
6 – Perícia retrospectiva
É aquela realizada no presente por 2 (dois) peritos, no mínimo, sobre fatos pretéritos a fim de que produzam efeitos futuros. A imensa maioria das perícias é retrospectiva.
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7 – Perícia prospectiva
É aquela realizada sobre fatos presentes, a fim de permitir a emissão de prognósticos
futuros pelos peritos. Esta modalidade de perícia é tratada no art. 775, II, do CPP, art. 671
do CPPM, e 97, §§ 1º e 2º, do CP.
8 – Perícias complementares
Uma perícia (preliminar) diz-se complementar de outra(s) nas seguintes circunstâncias:
No campo da Criminalística
– Reconstituição ou reprodução simulada dos fatos: características da perícia
1ª esta modalidade de ECDC é definida pelo art. 7º do CPP (Título II – Do
Inquérito Policial), art. 13, parágrafo único, do CPPM (Título III, Capítulo
único – Do Inquérito Policial Militar), art. 442, III, do CPC, e art. 5º, LXIII,
da CF (Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais, Capítulo I – Dos
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos).
2ª partícipes diretos (indiciado e vítima) e indiretos (testemunhas).
3ª peritos que devem atender o evento: em regra, os mesmos que atenderem a
ocorrência motivadora da perícia preliminar.
4ª requisitantes diretos: autoridade judiciária penal, autoridade judiciária penal
militar, autoridade policial, autoridade policial militar; requisitante indireto:
membro do Ministério Público.
5ª particularidade processual: perícia facultativa.
6ª ocorrências que a demandam: acidentes de trânsito, crimes patrimoniais, crimes contra a pessoa, fugas de presos, eventos da competência dos engenheiros do IC.
7ª perícia proibida nos crimes contra os costumes e nos delitos contra a ordem
pública.
8ª características jurídicas: a autoridade requisitante não pode coagir as partes
a participar da reconstituição.
9ª a autoridade requisitante e o membro do Ministério Público podem acompanhar os trabalhos desenvolvidos no local, se quiserem.
10ª os peritos devem reduzir a termo os depoimentos prestados, isoladamente,
pelas partes e testemunha(s) e confrontá-las com depoimentos anteriormente
por elas prestados, constantes dos autos.
11ª os peritos no local devem determinar a seqüência das fases do evento, descrevendo-as, fotografando-as e sintetizando-as, topograficamente, se necessário, nas ocorrências que envolvem longos trajetos.
12ª nas conclusões emitidas pelos peritos, indicar a viabilidade, ou não, de como
o evento efetivamente se desenvolveu, de modo a esclarecer se o autor do fato
infracional penal está dizendo a verdade ou se está assumindo falsa responsabilidade pelo mesmo, com o objetivo de acobertar o verdadeiro agente (art.
341. Dos Crimes Contra a Administração da Justiça, Título X – Dos Crimes
Contra a Administração da Justiça).
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No campo da Medicina Forense
– Exumação de cadáver, quando há dúvidas sobre a real etiologia da morte e determinação de sexo, raça, idade do de cujus. Nesses casos, a autoridade policial ou
a autoridade judiciária requisitará para que, em dia e hora, se realize a diligência por 2 (dois) médicos legistas, com a participação, ou não, de 2 (dois) Peritos
Criminais (art 163, caput, do CPP, e art. 338 do CPPM).
– Exumação do cadáver, quando houver dúvidas sobre a identidade do mesmo
(art. 166, caput, do CPP, e art. 337 do CPPM).
– Determinação da gravidade das LC e de sua classificação, sempre que o exame
preliminar não permitiu aferi-la, devendo os médicos legistas proceder ao exame
complementar depois de 30 (trinta) dias da ocorrência, a fim de completá-lo (art.
168, caput; art. 168, § 2º; art. 330, alínea “a”, do CPPM; art. 331, caput, do
CPPM; art. 129, § 1º, I, do CP; art. 10 do CP e art. 798, caput, do CPP).
Nos campos da Criminalística e da Medicina Forense
– Quando o laudo preliminar apresenta contradições, deficiências, obscuridades,
erros reconhecidamente culposos, omissões, lacunas e inobservância de formalidades processuais (art. 181, caput, do CPP).
Se houver indícios inequívocos de que os peritos fizeram dolosamente afirmações
falsas ou negaram ou omitiram a verdade, cometeram crime de falsa perícia (art. 343,
caput); se o delito foi perpetrado com o objetivo de produzir efeito processual ou se o
delito fora praticado mediante suborno comprovado, há agravação da pena, que só deixa
de ser aplicada, se antes da sentença, os peritos se retratam ou declaram a verdade.

3.3. Modalidades de perícias criminalísticas previstas no CPP
1. Reconstituição ou reprodução simulada dos fatos
Prevista pelo art. 7º do CPP.
2. Perinecroscopia
Constitui um ECDD realizado no local do fato, por 2 (dois), ou mais, peritos criminais, com ou sem a coparticipação de 2 (dois), ou mais, médico-legistas.
Esta modalidade de perícia é de exclusiva alçada legal de atendimento de Peritos
Criminais, pois só eles tem competência de procederem o levantamento do local do fato,
isto é, apreciar, interpretar e descrever todos os vestígios, sendo o cadáver o fulcro do
exame pericial, analisado como coisa, e posteriormente elaborarem o laudo pericial.
Essa modalidade de perícia criminalística está prevista nos arts. 6, I; 164; 165 do
CPP, e arts. 336 e 339 do CPPM.
3. Perícias de laboratório
Constituem exames periciais realizados em laboratórios do IC: física, química, balística, biologia e bioquímica, espectrografia de som, fotografia etc., para onde são endereçados materiais coletados no local do fato pelos peritos que realizaram o levantamento do
mesmo. (Vide vestígios sob o ponto de vista criminalístico).
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Essas modalidades de perícias estão previstas no art. 170 do CPP, e nos arts. 330,
”f”, e 340 do CPPM, recomendando-se que os peritos de laboratório conservem amostra
do material examinado suficiente para a eventualidade de nova perícia, no caso da primeira ter suscitado dúvidas quanto ao resultado.
4. Perícia em locais de delitos contra o patrimônio
Constituem perícias do local do fato, previstas no Titulo II, Capítulos I a VI, artigos
155 a 186 da Parte Especial do CP. Apesar do CP referir-se a sete modalidades de crimes
patrimoniais, o art. 171 do CPP e o art. 341 do CPPM só se referem aos crimes cometidos
com destruição ou rompimento de obstáculos à subtração da coisa, ou por meio de escalada. Nestas modalidades de FQ, o agente inutiliza, destrói, deteriora o obstáculo (trincos, cadeados, fechaduras, quebra-ventos, folha de porta, folha de janela etc.). A remoção de obstáculos, como o desparafusamento da folha de um móvel, a remoção das dobradiças de uma porta, a remoção das telhas de uma cobertura etc., não caracterizam a
qualificadora contida no inciso I, § 4º, do art. 155 do CP, que só se refere à destruição
e rompimento de obstáculos. Indispensável para a identificação da qualificadora é o exame pericial realizado por peritos criminais no local do fato, conforme textura o art. 158
do CPP e 328 do CPPM.
A escalada, prevista no inciso II, § 4º, do mesmo art. 155, constitui emprego de via
anormal de penetração de um recinto. Na escalada, é indispensável o ECDD ultimado por
peritos criminais, que deverão descrever minuciosamente o que examinarem, conforme
preceito contido no art. 160, caput, do CPP.
5. Perícias em locais de incêndio
Constitui perícia de local do fato, prevista no Titulo VIII, Capítulo I, art. 250, caput,
§§ 1º e 2º, da Parte Especial do CP. Indispensável para a caracterização do delito, culposa
ou dolosamente provocado, é o exame pericial realizado por engenheiros do IC, pelo fato
elementar de que o incêndio produz vestígios, devendo, portanto, que os Peritos Criminais apurem sua causa, bem como o sítio onde tenha começado o perigo que provocou
à vida e/ou ao patrimônio alheios, a extensão do dano e o valor envolvido em termos
de perdas materiais e demais circunstâncias que interessem ao esclarecimento da ocorrência. Essa modalidade de perícia está prevista nos arts. 273 do CPP, 268, §§ 1º e 2º,
do CPM, e 343 do CPPM.
6. Perícias documentoscópicas
Consiste em perícia de laboratório onde se estudam as escritas manuscritas, mecanografadas, as alterações que se produzem nos documentos, exames de moedas e selos,
de papéis, de tintas e de instrumentos escreventes. A previsão legal desta modalidade de
perícia é dada pelo art. 174, incisos I a IV, do CPP, art. 344, alíneas “a” a “e”, do CPPM,
e art.436 do CPC.
7. Perícias em instrumentos de crime
Constitui perícia em agentes mecânicos externos de que se valem o autores na
prática de infrações penais contra a pessoa e/ou contra o patrimônio. Os instrumentos de
crime compreendem 3 (três) classes de agentes mecânicos.
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– conforme a natureza do delito com que o agente o emprega:
• Delitos contra o patrimônio. Exs.: pinça monsenhor, coroa, caneta de bomba;
• Delitos contra a pessoa. Exs.: arma de fogo, arma branca, instrumento contundente ativo.
– conforme o número de elementos lesivos. Exs.: perfurantes, cortantes, contundentes, pérfuro-cortantes, corto-contundentes e pérfuro-contusos.
– conforme a utilização específica do instrumento. Exs.: instrumentos de crime
propriamente ditos; instrumentos ocasionalmente empregados na prática da
infração penal.
A previsão legal desta classe de perícias é dada pelo art. 91, II, “a”, do CP, arts.
6, II, 11, 124, 175, 240, “d”, do CPP e art. 345 do CPPM.
Constituindo os instrumentos de crime vestígios por excelência, devem ser
objeto de perícia por peritos criminais, conforme o disposto nos arts. 158 do
CPP e 328 do CPPM, particularmente para se lhes verificar a natureza e a
eficiência como agentes provocadores de LC.
8. Perícias de busca e apreensão
Consiste em ato de constrição judicial, preparatório ou preventivo, por meio do
qual é procurada e apreendida a pessoa física ou coisa determinadas para a garantia do
exercício de um direito.
– Perícia de vistoria de busca e de apreensão prevista no CPC: provado o alegado na petição inicial, o juiz defere a medida de busca e apreensão, determinando a expedição de mandado que conterá os requisitos arrolados pelos incisos I
a III do art. 841 do CPC. No caso da regra contida no § 2º do art. 842, relativa
a direitos autorais, o juiz nomeia 2 (dois) peritos louvados acompanhados de
2 (dois) oficiais de Justiça de posse de mandado, cabendo aos peritos verificar
a ocorrência da violação alegada na petição inicial.
– Perícia de busca e de apreensão prevista no CPP, nos Crimes contra a Propriedade Imaterial: segundo o preceito contido no art. 527 do CPP, a diligência de
busca e apreensão será realizada por 2 (dois) peritos louvados nomeados pelo
juiz do feito.
A previsão legal desta modalidade de perícia está consagrada nos arts 240
a 250 do CPP.

3.4. Relação de perícias realizadas pelo IC de São Paulo
1. Locais de acidentes de trânsito com vítima(s), fatais ou com produção de LC
2. Locais de acidentes do trabalho com vítimas, fatais ou com produção de LC
3. Locais de desabamentos e desmoronamentos com vítimas fatais ou com produção de LC
4. Locais de incêndios e explosões
5. Locais de furto de energia elétrica e de água
6. Locais de alterações de limites, esbulho possessório e de usurpação de águas
7. Locais de acidentes ferroviários e aeroviários
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Locais de crimes contra a pessoa física
Locais de crimes contra o patrimônio
Locais de seqüestro, cárcere privado e extorsão mediante seqüestro
Locais sabotagem em estabelecimentos industriais, comerciais e agrícolas
Locais de crimes contra a economia popular e contra a saúde pública
Locais de redução da pessoa a condição análoga à de escravo
Locais de violação, sonegação e destruição de correspondência
Locais de violação de comunicações telegráficas, telefônicas e radioelétricas
Locais de violação do direito de marca de indústria ou de comércio, marca com
falsa indicação de procedência
17. Locais de crime de genocídio
18. Locais de crimes contra o Código Eleitoral
19. Locais de encontro de substâncias entorpecentes, colheita e exploração de vegetais que apresentem princípios ativos que provocam dependência física e/ou psíquica
20. Locais de crimes contra os serviços postais e de telegramas
21. Locais de explosão de bomba sem conotação política
22. Locais de roubos e de latrocínio
23. Locais de supressão ou remoção de cartazes publicitários
24. Locais de supressão ou remoção de marcas em animais
25. Locais de crime de dano
26. Locais de apropriação indébita
27. Locais de receptação
28. Locais de fuga e de motim de presos
29. Locais de charlatanismo, curandeirismo e de crimes contra a credulidade pública
30. Locais de prática de jogos de azar
31. Locais de crimes contra a saúde pública
32. Locais de ocorrência de fulguração
33. Locais de ocorrência de eletroplessão
34. Locais de exumação
35. Locais de lenocínio, casas de massagem e de prostituição
36. Local de prática de exercício ilegal de medicina e odontologia
37. Locais de crimes contra o Meio Ambiente
38. Delitos contábeis
39. Perícias documentoscópicas
40. Perícias químicas
41. Perícias físicas
42. Perícias biológicas e bioquímicas
43. Perícias de adulteração de moedas
44. Perícias em instrumentos de crime, armas e balística forense
45. Perícias de sobre degravação de fitas magnéticas
46. Reconstituições de locais de crimes contra a pessoa, contra o patrimônio, fuga de
presos, acidentes de trânsito etc.
47. Locais de encontro de cadáver
48. Locais de suicídio
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3.5. Modalidades de perícias médico-legais previstas no CPP
1. Perícia psiquiátrica de averiguação da insanidade mental do acusado
Sempre que houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz que preside
o feito deverá ordenar a suspensão do curso do processo, se já iniciada a ação penal, para
que o que o réu seja submetido a exame médico-legal por 2 (dois) Médicos Legistas
psiquiatras, podendo tal exame ser realizado ainda durante o Inquérito Policial que, igualmente será suspenso, devendo a autoridade policial, nesse caso, representar ao juiz competente para a realização do exame psiquiátrico. Se o acusado estiver preso será internado
em HCTP e, à sua falta, em outro estabelecimento adequado.
Se os peritos concluirem que o acusado era, ao tempo da perpetração do crime,
irresponsável, nos termos do art. 26, caput, do CP, o processo prosseguirá com a presença
de curador. Se a insanidade mental sobrevier no curso da execução da pena, observar-se-á
o disposto no art. 682, caput, do CPP, isto é, deverá o processado ser internado em HCTP
depois de comprovada a insanidade pela perícia médico-legal. O incidente de insanidade
processar-se-á em autos apartados que, só depois da apresentação do laudo médico-legal,
será apenso ao processo principal.
O CPPM, no art. 159, determina que se respondam aos seguintes quesitos obrigatórios:
– se o indiciado, ou acusado, sofre de doença mental ou de desenvolvimento mental incompleto ou retardado;
– se no momento da ação ou da omissão o indiciado, ou acusado, achava-se em
algum dos estados referidos na alínea anterior;
– se, em virtude das circunstâncias referidas nas alíneas anteriores, possuia o
indiciado, ou acusado, capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de
determinar-se de acordo com esse entendimento;
– se a doença ou deficiência mental do indiciado, ou acusado, não lhe suprimindo,
diminuiu-lhe, entretanto, consideravelmente, a capacidade de entendimento da
ilicitude do fato ou a de determinação quando praticou o ilícito penal.
É necessário que sejam destacadas a capacidade penal, a capacidade processual e a
capacidade do indiciado ou acusado ser submetido à execução da pena.
No primeiro caso, entende-se que a capacidade penal pressupõe que, por doença
mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, o indiciado ou o acusado
era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso
do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Neste caso, nenhuma
responsabilidade poderá ser atribuída ao agente, conforme teor do art. 26, caput, do CP e
arts. 386, V, e 411, do CPP.
No segundo caso, entende-se que a capacidade processual refere-se à persistência ou
superveniência de doença mental. Nesse caso, o agente responde pelo delito cometido, mas
o processo terá que aguardar o seu restabelecimento, conforme o teor do art. 152 do CPP.
No terceiro caso, entende-se por capacidade do indiciado ou do acusado sujeitar-se
à execução da pena, quando a insanidade se manifesta após a sentença condenatória.
Neste caso, o mesmo deverá ser recolhido a HCTP, ou a outro estabelecimento adequado,
conforme dispõem os arts. 153 e 682, caput, do CPP.
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A perícia psiquiátrica a que o indiciado ou acusado deverá ser submetido é compulsória, não tendo o juiz conhecimentos técnicos ou científicos necessários. Mesmo no
caso de insanidade manifesta, não poderia o juiz deixar de determinar a perícia médicolegal, considerando a viabilidade de simulação de loucura.
A matéria está prevista nos arts. 149 a 154 e 682 do CPP, e arts. 156 a 162 do CPPM.
2. Necropsia, tanatopsia, necroscopia ou impropriamente autópsia
Consiste na intervenção cirúrgica realizada no cadáver a fim de examinar, sob o ponto
de vista anatomopatológico, os tecidos, órgãos e os aparelhos. Na realidade, a necropsia
não se reduz unicamente em ver, mas também apalpar, seccionar, medir e pesar, portanto
em extrair das respectivas cavidades todos os órgãos nelas contidos suscetíveis de estarem alterados por doença ou lesados por instrumento de crime ou energia. O Código de
Processo Penal, em seu art. 162, caput, determina que esta modalidade de perícia seja
realizada pelo menos depois de 6 (seis) horas do óbito, salvo se os peritos, pela evidência
dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, que deverão declarar
em auto. O CPPM, em seu art. 334, enuncia igualmente a obediência desta regra. O art. 333
do CPPM determina que proceder-se-á a necropsia nas seguintes circunstâncias:
– quando, por ocasião de ser feito o corpo de delito, os peritos a julgarem necessária;
– quando existirem fundados indícios de que a morte resultou, não da ofensa, mas
de causas mórbidas anteriores ou posteriores à infração;
– nos casos de envenenamento.
A necropsia é ultimada por exames externos e internos e deverá ser realizada por
2 (dois) Médicos Legistas, em regra, segundo o disposto no art. 159, caput, do CPP:
– exame externo. Deve ser iniciado pelo exame minucioso das vestes, que podem
apresentar manchas, rasgaduras, orifícios, arrancamento de botões etc, que devem
ser comparados com LC encontradas no corpo. Em seguida, são pesquisados
sinais que revelam a realidade da morte e a data em que a mesma ocorreu. Assinalar-se-ão depois os elementos identificadores: sexo, cor, idade, estatura, estado
de nutrição, vícios ou defeitos de conformação, tatuagens, cicatrizes, estigmas
profissionais. Tratando-se de desconhecido, peritos do IIRGD empregarão técnicas dactiloscópicas para determinar a identidade do de cujus. Passarão, em
seguida, os Médicos Legistas à inspeção da cabeça, pescoço, tórax, abdômen,
membros e regiões pubiana, pudenal e anal. Concluído o exame externo, passam
os peritos ao exame interno.
– exame interno. Conforme o caso, o exame interno se inicia com a abertura da cabeça,
inspecionando-se as meninges da calota craniana, removendo-se o encéfalo, que
será medido e pesado. Passa-se ao exame do tórax e abdômen através da incisão
mento-pubiana, ficando visíveis as duas cavidades, cujas vísceras serão retiradas, medidas pesadas e cortadas. Devem ser descritas as hemorragias, ferimentos
ou alterações patológicas. Depois de todas as operações, as vísceras são
recolocadas no interior do cadáver e o mesmo é recomposto através de suturas.
O laudo necroscópico é redigido pelos 2 (dois) Médicos Legistas em papel próprio
do IML, onde já está impresso o cabeçalho, espaço para a redação das observações feitas,
e os quesitos oficiais.
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É a única perícia em que não se observa a regra contida no art. 161 do CPP e no art.
329 do CPPM, pelo receio da morte aparente, determinando que o exame de corpo de
delito poderá (não deverá) ser feito em qualquer dia e a qualquer hora, estabelecendo a lei
processual, neste caso, que se espere 6 (seis) horas após o óbito para que perícia seja
realizada, pois, nesse espaço de tempo, os Médicos Legistas comprovam a realidade da
morte pelos clássicos sinais tanatológicos de certeza, ou sejam, alterações da temperatura
do corpo, desidratação, livores cadavéricos, rigidez cadavérica e, em alguns casos mais
raros, espasmo cadavérico.
3. Exame cadavérico
Constitui modalidade de ECDD externo, semelhante à perinecroscopia, chamada
pelo professor Costa Júnior de inspeção jurídica do cadáver e levantamento jurídico do
cadáver (Enciclopédia Saraiva do Direito, verbete autópsia, vol. 9, pág.266), realizado
por Médicos Legistas que, facultativamente, não procedem à abertura do cadáver, obedecendo o disposto nos arts. 162, parágrafo único, do CPP e 335 do CPPM. O exame cadavérico pode ser ultimado nas seguintes circunstâncias:
– a morte é violenta;
– não há infração penal a ser apurada;
– quando as LC externas permitem precisar a causa da morte, sem necessidade
de exame interno.
4. Exumação para determinação da causa mortis, do sexo, da idade e da estatura
O de cujus tem 5 (cinco) destinos possíveis:
– sepultamento em túmulos de alvenaria;
– sepultamento em cova rasa;
– imersão nas águas dos mares;
– cremação;
– frigorificação.
O ato de desenterrar ou de remover o corpo do túmulo é denominado exumação.
A exumação deve ser considerada lícita nos seguintes casos:
– nos sepulcros de aluguel, temporários, abertos 2 (dois) a 3 (três) anos depois
de inumados, sendo os ossos removidos para os ossários ou cremados;
– nas imposições legais, em qualquer tempo;
– em casos de translado.
A exumação ocorre em 3 (três) tempos:
– exumação propriamente dita, representando o ato de remover os despojos
mortais;
– exame dos despojos por 2 (dois) médicos legistas;
– recomposição do cadáver e reinumação.
A participação de Peritos Criminais nos casos de exumação prende-se às seguintes
circunstâncias:
– morte violenta;
– morte suspeita de ter sido provocada violentamente;
– omissão da necropsia compulsória, em caso de morte violenta.
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Na realização da exumação, deverão ser especificados os seguintes elementos de
ordem médico-legal:
– descrição das vestes;
– posição do corpo no esquife;
– descrição do cadáver ou o que dele resta, assinalando-se o grau de decomposição;
– análise das LC observadas, descrevendo onde se encontram;
– nos corpos já esqueletizados, examinar cada osso;
– nos casos de suspeita de envenenamento, colher amostras de cabelos, unhas,
ossos, partes moles remanescentes, houver;
– terra sob o corpo.
A matéria é regulada pelo art. 163, caput, do CPP, e art. 338, §§ 1º, 2º e 3º,
do CPPM.
5. Exumação para identificação do cadáver
O cadáver será exumado quando foi inumado como desconhecido e há condições
materiais de chegar-se à sua identidade. Se o cadáver foi recentemente inumado e, portanto, há partes moles presentes, a melhor técnica identificatória será a tomada de suas
impressões dígito-papilares, confrontadas com planilhas contidas em arquivos de Institutos
de Identificação. Paralelamente, os Médicos Legistas deverão descrever, minuciosamente,
o cadáver, a fim de permitir sua identificação por outros meios.
A matéria é regulada pelo art. 166, e parágrafo único, do CPP e art. 337, e parágrafo
único, do CPPM.
6. Exame complementar de LC para determinação de sua gravidade e conseqüente
classificação do delito
O art. 168, caput, do CPP e o art. 331, caput, referenciam que nas ocorrências de LC
o exame médico-legal nem sempre será completo, isto é, nem sempre será conclusivo.
Neste caso, dever-se-á realizar exame complementar para supri-lo desta deficiência. Se o
exame médico-legal tiver como finalidade a classificação da gravidade do delito previsto
no art 129, § 1º, I do CP, deverá ser feito outro exame depois de decorrido o prazo de 30
(trinta) dias da ocorrência motivadora da perícia, conforme lembra o art. 168, § 2º, do
CPP. O CPPM, no art. 331, § 2º, oferece outra redação; se o exame complementar tiver por
fim verificar a sanidade física do ofendido, para efeito de classificação do delito, deverá
ser feito logo que decorra o prazo de 30 (trinta) dias, contado da data do fato delituoso.
7. Perícias de laboratório
Os laboratórios genericamente referidos nos arts. 170 do CPP e 340 do CPPM são
os de toxicologia, anatomia patológica, de bacteriologia, microscopia, de dosagem alcoólica do IML. O CPP e CPPM recomendam que os peritos guardem uma parte do material
de que se valeram para a perícia, para a eventualidade de nova perícia. Isto é costumeiro
acontecer nas perícias sobre substâncias farmacodependentes, sendo igualmente empregadas em outras modalidades de tóxicos.
8. Perícia de verificação da cessação ou da persistência da periculosidade do
condenado
Constitui uma perícia psiquiátrica que se aplica ao agente a quem se impôs medida
de segurança. Pelo teor do art. 775 do CPP e art. 671 do CPPM, a cessação ou a persistên366
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cia da periculosidade se verificará no fim do prazo mínimo de duração da medida de segurança pelo exame das condições do condenado a que tiver sido imposta. Se o condenado
estiver internado em HCTP, o diretor deste estabelecimento, ou a autoridade policial,
enviará ao juiz da execução relatório minucioso acompanhado de laudo pericial psiquiátrico elaborado por 2 (dois) médicos designados pelo diretor do HCTP, revelando a cessação ou a persistência da periculosidade do sentenciado, devendo o diretor ou a autoridade
policial no relatório concluir sobre a conveniência da revogação, ou não, da medida de
segurança. O art. 663, caput, do CPPM prevê a aplicação de sentença por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada por meio de perícia médica a cessação
da periculosidade. Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26).
Se o delito é passível de pena de detenção, o juiz poderá submetê-lo a tratamento ambulatorial, sendo a internação ou o tratamento ambulatorial aplicado por tempo indeterminado, perdurando enquanto a perícia psiquiátrica não revelar a cessação da periculosidade.
O prazo mínimo observado deverá ser de 1 (um) a 3 (três) anos. A perícia médica deverá
ser repetida de ano em ano, ou a qualquer tempo, se o determinar o juiz da execução.

3.6. Relação de perícias realizadas pelo IML de São Paulo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Necropsia
Exame cadavérico
Exumação
LC
Exame de sanidade física
Exame de sanidade mental
Averiguação da ausência ou da persistência da periculosidade do condenado
Verificação de aborto recente
Verificação da idade cronológica
Verificação da idade mental
Verificação de gravidez
Verificação de conjunção carnal recente
Verificação de estupro recente
Verificação de contágio venéreo
Verificação de atentado violento ao pudor recente
Verificação de embriaguez alcoólica
Exames radiológicos
Dosagem alcoólica em material biológico de indivíduos vivos ou mortos
Pesquisas bacteriológicas em materiais orgânicos
Perícias em ossos, dentes e pêlos
Perícias em acidentes do trabalho
Verificação de estado puerperal
Verificação de parto recente
Determinação do sexo em estados intersexuais
Determinação da raça
Determinação da espécie animal em ossadas
Determinação da estatura
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28. Determinação de personalidades oligofrênicas, psicopáticas, psicóticas, dissociais, neuróticas

3.7. Glossário
1. Perícia
É uma modalidade de prova que requer conhecimentos especializados para sua
produção, relativamente à pessoa física, viva ou morta, e à coisa, implicando
na apreciação, interpretação, descrição escrita e emissão de juízos valorativos
sobre fatos ou circunstâncias de presumível ou efetivo interesse judiciário.
2. Obrigatoriedade da perícia no processo
– quando há dúvidas sobre a integridade mental do indiciado ou acusado;
– quando a infração penal deixar vestígios;
– quando a perícia é possível e tempestivamente requerida.
3. Interesse jurídico na perícia
– do advogado, para a defesa do cliente;
– da autoridade policial, para a elaboração do inquérito;
– do membro do Ministério Público, para iniciar a ação penal;
– do juiz, na formação de seu convencimento e prolatação da sentença.
4. Modalidades de perícias nos foros
– penal: ECD, vistoria, de busca e apreensão;
– civil: comprovação de erro essencial na ação anulatória de casamento, investigação de paternidade;
– trabalhista: comprovação de insalubridade no local de trabalho, acidente-tipo.
5. Objeto da perícia
Produção de um documento técnico, científico, artístico, criminalístico ou médicolegal.
6. Posição da perícia no processo
A perícia é mais do que prova e menos do que sentença.
7. Perícia percipiendi
É aquela em que os peritos se limitam a produzir uma retratação técnica das
percepções colhidas no levantamento dos vestígios, configurando-se apenas em
declaração de ciência.
8. Perícia deduciendi
É aquela em os peritos apreciam, interpretam e descrevem vestígios, emitindo
juízos valorativos.
9. Perícias retrospectivas e prospectivas
– perícias retrospectivas são aquelas realizadas no presente sobre fatos pretéritos, a fim de que produzam efeitos futuros.
– perícias prospectivas são aquelas realizadas no presente, a fim de permitir
prognósticos viáveis.
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10. Modalidades de perícias complementares
– criminalísticas: reconstituição.
– médico-legais: exumação, necropsia, exame cadavérico.
– criminalísticas e médico-legais: sempre que o laudo preliminar apresentar deficiências, erros culposos, inobservância de formalidades processuais e quando
mostrar-se incompleto.

4. LOCAIS DE CRIME
Locais de crime merecem um estudo detalhado e minucioso por parte dos policiais
civis do País.

4.1. Conceito técnico lato sensu de local sob o ponto de vista criminalístico
É todo espaço físico ou área geográfica, interna ou exterrna, onde ocorreu um evento,
com produção de vestígios, que, pela sua natureza ou pelas circunstâncias que o revestem,
reclama a presença de Peritos Criminais, para seu esclarecimento.

4.2. Local do fato sob o ponto de vista criminalístico
É todo espaço físico, interno ou externo, onde se desenvolveu um evento, com produção de vestígios, dotado de interesse judiciário-penal ou destituído de interesse judiciáriopenal, sendo que este último, pelo fato de configurar o cometimento de uma infração penal,
reclama como o primeiro igualmente, presença e providências de Peritos Criminais para
seu esclarecimento.
O aspecto legal que envolve a questão está previsto no art. 158 do CPP e no art. 328
do CPPM vigentes: quando a infração ou a presuntiva infração penal deixar vestígios,
será indispensável o ECD, direto (regra) ou indireto(exceção), não supri-lo a confissão do
acusado.

4.3. Local da infração penal sob o ponto de vista criminalístico
É todo espaço físico, aberto ou fechado, onde se desenvolveu a prática de um crime,
comum ou especial, com produção de vestígios, que reclama a presença e providências
de Peritos Criminais, em obediência ao imperativo legal contido nos arts. 158 do CPP e 328
do CPPM.

4.4. Local do crime comum sob o ponto de vista criminalístico
Todo espaço físico onde se praticou um crime previsto na Parte Especial do CP, ou
na legislação complementar ou extravagante, com produção de vestígios, reclamando
presença e providências de Peritos Criminais para seu esclarecimento. Exs.: homicídio,
aborto, FQ, genocídio, delito contra os serviços postais, prevenção e repressão ao tráfico
ilícito de entorpecentes.
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4.5. Local do crime especial sob o ponto de vista criminalístico
Todo espaço físico onde se praticou um delito previsto no art. 360 do CPP, com produção de vestígios, reclamando, pois, presença e providências de Peritos Criminais para seu
esclarecimento. Ex.: crimes militares.

4.6. Local da contravenção penal sob o ponto de vista criminalístico
É todo espaço físico onde se desenvolveu a prática de infração penal prevista na LCP,
com produção de vestígios reclamando presença e providências de Peritos Criminais para
seu esclarecimento. Exs.: anúncio de meio abortivo, associação secreta, jogo de azar.

4.7. Local do indiferente penal sob o ponto de vista criminalístico
É todo espaço físico onde se desenvolveu um evento, com produção de vestígios, destituído de interesse judiciário-penal, cujas circunstância fazem presumir ocorrência de infração penal, motivo pelo qual o evento reclama presença e providências de Peritos Criminais
para seu esclarecimento. Exs.: mortes naturais, suicídios tentados e consumados, autolesões.

4.8. Classificação criminalística do LF
1. Quanto ao espaço físico onde se desenvolveu o evento
Locais internos ou locais fechados e locais externos ou locais abertos
– O local diz-se interno quando apresenta dimensões matematicamente definidas,
isto é, perfeitamente mensuráveis, representadas por figuras geométricas, cujas
superfícies ou volumes podem ser calculadas através de equações matemáticas.
O local interno sempre pressupõe a existência de 2 (dois) ambientes:
• Local imediato, ou local propriamente dito, que representa o espaço onde o
evento efetivamente se consumara;
• Local mediato, ou adjacências do local imediato, que representa o espaço
físico ao mesmo vinculado através dos vestígios produzidos.
– O local diz-se externo quando não apresenta dimensões matematicamente definidas.
O local externo sempre pressupõe a existência de 2 (dois) ambientes:
• Local imediato, ou local propriamente dito, que representa o espaço onde efetivamente se consumara o evento;
• Local mediato, ou adjacências do local imediato, que representa o espaço ao
mesmo vinculado através dos vestígios produzidos.
Locais vinculados ou locais relacionados a uma mesma ocorrência.
– Os locais dizem-se relacionados ou vinculados à mesma ocorrência, quando,
2 (dois) ou mais locais internos ou 2 (dois) ou mais locais externos, estão intimamente ligados ao mesmo evento, representando fases de ocorrência.
2. Quanto à preservação, ou não, dos vestígios existentes no local do fato
– Locais idôneos ou local preservados
São locais em que a totalidade dos vestígios produzidos na prática do evento
foram mantidos integralmente em sua originalidade no espaço de tempo entre
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a produção dos mesmos e a chegada dos Peritos Criminais ao local onde se
desenvolvera o evento.
– Locais inidôneos ou não preservados
São locais em que os vestígios produzidos pela prática do evento não foram
mantidos em sua originalidade, no espaço de tempo decorrido entre a produção
dos mesmos e a chegada dos peritos criminais, ocorrendo uma deterioração,
qualitativa ou quantitativa, dos vestígios.
As alterações provocadas nos vestígios podem ter uma tripla etiologia:
• pela ação do homem, a mais comum;
• pela ação de animais, a mais rara;
• pela ação de intempéries;
• no caso dos cadáveres, alterações decorrentes da decomposição.
– locais prejudicados: chuva, vento, luz solar ou artificial, calor.
São aqueles em que os Peritos Criminais não têm condições materiais de realizar o ECDD e o ECDI, por terem os vestígios sido quantitativa, plena e
irreversivelmente destruídos. Em face de tal situação, aplica-se a regra contida
no art.167 do CPP.
3. Quanto à natureza dos eventos
– Local da infração penal, compreendendo
• local do crime comum
• local do crime especial
• local da contravenção penal
– Local do indiferente penal, compreendendo
• local da morte natural
• local do suicídio caracterizado
• local do acidente comum, doméstico ou viário, seguido de morte da vítima
• local do acidente do trabalho, com morte da vítima
4. Quanto à nomenclatura técnico-jurídica do evento
– Regra: a nomenclatura das ocorrências é oriunda dos estatutos jurídico-penais,
precedidas da locução prepositiva local de. Exs.: local de homicídio; local de
FQ; local de seqüestro.
– exceções: em caráter excepcional podem-se aplicar designações
• criminalísticas. Exs.: local de colisão com vítimas; local de encontro de cadáver; local de atropelamento com vítima fatal.
• médico-legais Exs.: local de enforcamento; local de afogamento.
• mistas, jurídicas e criminalísticas. Exs.: local de homicídio culposo por projétil de arma de fogo.
• mistas, jurídicas e médico-legais. Exs.: local de homicídio por estrangulamento.
– Competência legal para determinar a nomenclatura dos eventos.
– Em primeiro plano, pertence ao promotor de Justiça, ao oferecer a denúncia.
– Em caráter definitivo, pertence ao juiz de Direito que preside o feito, conforme
determina o art. 383 e o art. 408, § 4º, do CPP.
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4.9. Levantamento ou registro do local do fato
1. Conceito criminalístico
Consiste na reprodução fiel, minuciosa, circunstanciada, fundamentada e metódica
do somatório de vestígios produzidos pela prática da infração penal ou do irrelevante penal,
por quaisquer técnicas hábeis, das quais a descrição escrita constitui um imperativo legal.
2. Preceito legal que regula a matéria: art 160, caput, do CPP
Os peritos criminais elaborarão o laudo pericial onde descreverão minuciosamente
o que examinarem e responderão, quando solicitados, os quesitos formulados pelas partes,
segundo o preceito contido nos arts. 176 do CPP e 316 do CPPM.
O art. 319 do CPPM apresenta redação análoga. Os peritos descreverão minuciosamente o que examinarem e responderão com clareza e de modo positivo aos quesitos
formulados, que serão transcritos no laudo.
3. Competência legal do levantamento do local do fato
Pertence aos Peritos Criminais oficiais, em regra, conforme o preceito do art. 159,
caput, do CPP e do art. 318 do CPPM. Os exames de CD a as outras perícias em geral
serão feitos por 2 (dois) peritos oficiais. Este artigo teve sua redação determinada pela
Lei nº 8.862/94. Por outro lado, o CPPM no art. 318 tem a seguinte redação: as perícias
serão, sempre que possível, feitas por 2 (dois) peritos, especializados no assunto ou com
habilitação técnica.
4. Modalidades de levantamentos do local do fato
– Processuais penais compulsórias: ECDD em regra e ECDI como exceção, conforme preceituam os arts. 158 e 172, parágrafo único, do CPP, 328 e art. 328,
parágrafo único, do CPPM.
– Processual penal facultativa: reconstituição ou reprodução simulada dos fatos,
conforme os arts. 7º do CPP, e 13, parágrafo único, do CPPM.
– Técnica compulsória: descrição escrita, segundo preceitos contidos nos arts. 160,
caput, do CPP e 319 do CPPM.
– Técnicas facultativas, acessórias ou subsidiárias
• Previstas no CPP: fotografia forense; topografia forense; dermatoglifia forense.
• Não previstas no CPP: modelagem forense; poroscopia forense; hematologia
forense; semenologia forense, análise instrumental forense, balística forense;
residuografia forense; DNA forense.
– Técnicas mistas: métodos que envolvem a descrição escrita, complementada por
uma ou mais técnicas previstas ou não pelo CPP.

4.10. Finalidades do levantamento do LF
Há duas modalidades de registros do LF: essenciais ou fundamentais e acessórios
ou subsidiários.
Duas são as finalidades essenciais do levantamento pericial do LF:
1. documentar as condições materiais em que se encontrava o espaço fisico onde se
desenvolvera a ocorrência, como local idôneo, local inidôneo ou local prejudicado aos
trabalhos da perícia.
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2. fornecer subsídios científicos, técnicos ou artísticos para a caracterização jurídica
do evento de modo a tipificá-lo como infração penal ou como indiferente penal.
Diversas são as finalidades acessórias do levantamento pericial do LF:
1. fornecer subsídios científicos, técnicos ou artísticos ao juiz de Direito, de modo
a fornecer-lhe meios para formar sua convicção e oferecer-lhe condições para prolatar a
sentença.
2. fornecer subsídios científicos, técnicos ou artísticos ao promotor de Justiça para
que possa tipificar a infração penal ou reconhecer o indiferente penal.
3. fornecer subsídios para a identificação dos sujeitos do crime e estabelecimento
do nexo de causalidade entre os mesmos.

4.11. Técnicas criminalísticas de levantamento do LF
O local do fato pode ser facultativamente levantado através de duas técnicas adotáveis
pelos Peritos Criminais:
1. Técnica centrípeta, na qual o LF é registrado a partir do ambiente mediato para o
ambiente imediato, isto é, da periferia para o centro.
2. Técnica centrífuga, na qual o LF é registrado do ambiente imediato para o ambiente mediato, isto é, de dentro para a periferia.
Deste modo, os peritos criminais exercem suas atividades descritivas escritas, fotográficas, topográficas, hematológicas etc.

4.12. Glossário
1. Local sob o ponto de vista técnico
Constitui o espaço físico onde se desenvolvera um evento, com produção de
vestígios, que, pela sua natureza ou circunstâncias que o envolvem, reclama
presença e providências da Polícia Judiciária para seu esclarecimento.
2. Local do fato
Constitui o espaço físico onde se desenvolvera um evento, com produção de vestígios, de interesse judiciário penal ou destituído de interesse judiciário penal,
que, pela sua natureza ou pelas circunstâncias que o envolvem, reclama presença
e providências de Polícia Judiciária para seu esclarecimento.
3. Local da infração penal
Constitui o espaço físico onde se desenvolvera a prática de um crime comum, de
um crime especial ou de uma contravenção penal, com produção de vestígios,
de interesse da Polícia Judiciária, cujo levantamento pericial é da competência
legal dos Peritos Criminais mediante requisição de uma autoridade competente,
conforme preceituam os arts. 178 do CPP, e 315, parágrafo único, do CPPM.
4. Local do crime comum
Constitui o espaço físico onde se desenvolvera a prática de crime previsto na
parte especial do CP ou na legislação extravagante, com produção de vestígios,
de interesse de Polícia Judiciária, cuja investigação lhe pertence.
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5. Local do crime especial
Constitui o espaço físico onde se desenvolvera a prática dos crimes previstos no
art. 360 do CP, com produção de vestígios, particularmente os crimes militares.
6. Local da contravenção penal
Constitui o espaço físico onde se desenvolvera a prática de infração penal prevista na LCP, com produção de vestígios.
7. Local do irrelevante penal ou local do indiferente penal
Constitui o espaço físico onde se desenvolvera a prática de fato destituído de interesse judiciário, com produção de vestígios, fato que, pelas circunstâncias que
o envolvem, sugere ter ocorrido evento de interesse judiciário, razão pela qual
exige a intervenção da Polícia Judiciária para seu esclarecimento.
8. Local da morte natural
Constitui o espaço físico onde ocorrera o decesso do indivíduo por qualquer via
não violenta.
9. Local de suicídio
Constitui o espaço físico onde ocorrera o decesso do indivíduo por autodestruição,
intelectiva e conativamente provocada.
10. Levantamento ou registro do LF
Constitui a reprodução fiel, minuciosa, circunstanciada e ordenada dos vestígios
encontrados no LF pelos peritos criminais, onde se praticara evento de interesse,
ou destituído de interesse judiciário, realizada por quaisquer técnicas hábeis,
das quais a descrição escrita representa um imperativo legal.
5. LAUDO PERICIAL
O laudo pericial exige análise detida e profunda por parte dos policiais civis, em geral.

5.1. Etimologia da palavra laudo
A palavra laudo é de origem latina; deriva do verbo laudo, laudas, laudare, laudavi,
laudatum = louvar, aprovar, celebrar, exaltar. Daí surgiu o substantivo louvado que, nos
foros penal, cível e trabalhista, representa a pessoa nomeada pela autoridade judiciária
para avaliar questões de ordem penal, cível ou trabalhista e emitir seu parecer. É o que
se afigura no CPP, nos arts. 159, § 1º, e 277, caput, § 1º; no CPC, arts. 421, caput, e 422;
e na Lei nº 5.584/70, art 3º.

5.2. Conceito lato sensu de laudo pericial
Consiste na exposição minuciosa, circunstanciada, fundamentada e ordenada das
apreciações e interpretações realizadas pelos Peritos Criminais, com a pormenorizada
enumeração e caracterização dos vestígios encontrados no LF, no IC, na PE e na pessoa,
viva ou morta.
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5.3. O laudo pericial na Criminalística
1. Conceito de perícia criminalística
É toda a atividade exercida por Peritos Criminais, requisitada por autoridade pública
competente destinada a esclarecer a Justiça sobre fatos que produzem vestígios. Quando
esta atividade exige conhecimentos especializados, de natureza científica, técnica ou artística, diz-se que a perícia é criminalística e os peritos que a executam são peritos criminais
oficiais.
2. Laudo pericial criminalístico
A cristalização da perícia criminalística é representada pelo laudo pericial em Criminalística, ultimado por peritos pertencentes, no Estado de São Paulo, aos Centros de Perícias
e de Exames, Análises e Pesquisas do Instituto de Criminalística.

5.4. O laudo pericial na Medicina Legal
1. Conceito de perícia médica
Segundo Almeida Júnior e Costa Júnior, é toda a atuação de técnicos ou doutores,
promovida por autoridade competente, com a finalidade de esclarecer a Justiça sobre fatos
de natureza permanente ou duradoura. Quando esta atuação exige conhecimentos médicos, diz-se que a perícia é médica e os peritos que a executam, Médicos Legistas oficiais.
2. Laudo pericial médico-legal
A cristalização da perícia médico-legal é representada pelo laudo pericial em
Medicina Legal, ultimado por peritos pertencentes, no Estado de São Paulo, aos Centros
de Perícias e de Exames, Análises e Pesquisas do Instituto Médico-Legal.

5.5. Importância do laudo pericial
Encontra-se consubstanciada na processualística penal e cível, uma vez que este
documento constitui a pedra angular do processo.
A importância deste documento processual reside:
– nos crimes contra a propriedade imaterial;
– na averiguação da periculosidade do condenado;
– na sentença de pronúncia;
– na prisão em flagrante delito;
– na propositura da ação penal;
– nos delitos que envolvem substâncias farmacodependentes.

5.6. Estrutura do laudo pericial
1. Silêncio dos Códigos de Processo
O Código de Processo Penal e o Código de Processo Civil estabelecem normas que
devem ser observadas quando da realização da perícia, particularmente no foro penal às
perícias relacionadas ao ECD. Assim, as perícias de necropsia, exumação, LC, laboratoriais,
documentoscópicas, incêndios, IC, violência contra a coisa, desabamento, etc., o CPP
375

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

prescreve regras de atuação dos Peritos Criminais e médicos legistas. Todavia, silencia
sobre o modus operandi que os peritos devem observar no trabalho. O CPP igualmente
silencia como deve ser apresentado o laudo pericial. Verifica-se, assim, que o legislador
deixou inteiramente ao arbítrio dos peritos, não só a condução das atividades periciais
como também a forma de elaboração do laudo pericial. É importante lembrar que cada
modalidade de perícia apresenta características particulares, não sendo possível pretender circunscrevê-las dentro de normas determinadas, por mais elásticas que possam ser.
Por extensão, o mesmo se pode dizer sobre a elaboração do laudo pericial.
2. Partes do laudo pericial
Não há normas processuais nem preceitos técnicos que determinem quantas ou
quais deverão ser as partes que deverão constituir o laudo pericial, não se exigindo, paralelamente, qualquer espécie de formalismo rígido em sua apresentação.
Galdino Siqueira entende, como outros processualistas, que o laudo pericial deverá
ser composto de 3 (três) partes: preâmbulo, cabeçalho ou intróito, histórico, e conclusão.
No preâmbulo deve ser indicado hora, dia, mês, LF, natureza da infração ou do
indiferente penal, nome do órgão requisitante (autoridade judiciária, autoridade policial,
autoridade judiciária militar, autoridade policial militar etc.) que dirige a requisição ao
diretor do órgão solicitado (IC, IML, IIRGD), segundo o disposto no art. 178 do CPP e
art. 321 do CPPM. No histórico, os peritos fazem referência a uma síntese dos esclarecimentos obtidos.
Na conclusão são oferecidas as respostas aos quesitos formulados.
René Garraud entende que o laudo pericial deverá conter 5 (cinco) partes: preâmbulo, histórico, descrição dos fatos, discussão e conclusão.
No IC e IML do Estado de São Paulo e, provavelmente, nos demais órgãos congêneres do País, a elaboração do laudo pericial obedece a um formalismo destituído de
qualquer rigidez. Considerando que cada infração penal ou indiferente penal tem peculiaridades próprias, a elaboração deste documento processual não pode inclinar-se a uma
sistematização inflexível. Assim, cada tipo de perícia envolve a redação de um modelo de
laudo pericial, segundo uma diretriz consuetudinariamente consagrada. Os peritos gozam
da mais ampla liberdade quanto à distribuição de títulos, subtítulos, ítens etc., conforme
a natureza da perícia, exigindo-se, porém, compulsoriamente, que observem o imperativo
legal contido no art. 160, caput, do CPP: os peritos descreverão, minuciosamente, o que
examinarem e responderão (quando propostos)aos quesitos formulados.
3. Anexos do laudo pericial
– Previstos no CPP: fotografia forense; topografia forense; dermatoglifia forense;
– Não previstos no CPP: modelagem forense; poroscopia forense; hematologia forense; semenologia forense; análise instrumental forense; DNA forense; balística
forense; residuografia forense.
4. Quesitos
– Conceitos
• Processual, de Moacyr Amaral Santos: constitui pergunta que se formula aos
peritos e pela qual se determina o campo da perícia.
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• Processual, de José Lopes Zarzuela: constitui indagação de natureza científica, técnica ou artística que delimita e especifica o contorno da perícia e se
presta para esclarecer o juízo e formar-lhe o convencimento.
O Manual de Polícia Judiciária da Polícia Civil do Estado de São Paulo,
às páginas 187 a 242, enumera quesitos oficiais extraídos do CP, LCP, CPP,
Decreto nº 7.036/44, e Leis nos 1.521/51, 1.889/56, 4.737/65, 4.729/65, 4.771/65,
6.368/76, 6.766/79, 9.279/96, 9.437/97, 9.503/97 e 9.605/98.
Segundo o disposto no art. 176, caput, do CPP, a autoridade, judiciária ou
policial, e as partes, poderão formular quesitos até o ato da diligência, isto é,
até o início das diligências.

5.7. Glossário
1. Laudo pericial lato sensu
Consiste na exposição minuciosa, circunstanciada, fundamentada e ordenada
das apreciações e interpretações realizadas pelos peritos, com a pormenorizada
enumeração e caracterização dos vestígios encontrados no LF, no IC, na PE,
e na pessoa física, viva ou morta.
2. Laudo criminalístico
Consiste na elaboração de um documento processual redigido por Peritos Criminais oficiais e louvados.
3. Laudo médico-legal
Consiste na elaboração de um documento processual redigido por Médicos-Legistas.
4. Laudo pericial e nulidade processual penal
Ocorre a nulidade quando os autos do processo penal são desacompanhados do
laudo pericial, nos eventos que produzem vestígios.
5. Laudo pericial nos crimes contra a propriedade imaterial
Nos delitos contra a propriedade intelectual, privilégio de invenção, autoria de
obras literárias ou didáticas, segredos industriais, o juiz nomeia 2 (dois) peritos
em Criminalística para a realização dos trabalhos, devendo o laudo pericial ser
elaborado em 72 (setenta e duas) horas, no máximo, depois de concluídas as
diligências de busca e apreensão.
6. Laudo pericial na averiguação da periculosidade do condenado
Ocorre quando 2 (dois) peritos médicos, designados pelo diretor do HCTP, que
abriga o condenado à medida de segurança, deverão pronunciar-se em laudo
pericial sobre a persistência ou sobre a cessação da periculosidade.
7. Laudo pericial e crime com produção de vestígios
O juiz não poderá receber a denúncia ou a queixa se os autos do processo não
estiverem instruídos pelo laudo pericial em quaisquer infrações penais que produzam vestígios.
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8. Laudo pericial e absolvição do réu
O juiz absolverá o réu sempre que reconheça que o evento motivador da elaboração do laudo pericial constitua um irrelevante penal ou quando não há prova
da materialidade da ocorrência ou ainda não existe prova de ter o réu concorrido
para a prática da infração penal.
9. Laudo pericial e sentença de pronúncia
Se o juiz se convencer da existência da infração penal e de indícios de que o réu
seja seu autor, pronunciá-lo-á em face do laudo pericial, expondo os motivos de
seu convencimento.
10. Laudo pericial e a Lei nº 6.368/76
As substâncias farmacodependentes devem ser identificadas através de exame
químico toxicológico definitivo ou identificatório da presença do princípio ativo,
sem o qual o viciado não poderá ser alvo de sanções punitivas. O laudo pericial
deve ser apresentado ao juiz até a data da instrução e julgamento, conforme
preceito contido no art. 25 da Lei nº 6.368/76.

6. BALÍSTICA FORENSE
No entendimento de Eraldo Rabello é aquela parte do conhecimento criminalístico
que tem por objeto especial o estudo das AF, da munição e dos fenômenos e efeitos
próprios dos tiros destas armas, no que tiverem de útil ao conhecimento e à prova de
questões de fato, no interesse da Justiça, tanto penal como cível.1
Segundo João Batista de Oliveira e Costa Júnior em sentido lato, a Balística, que
faz parte da Mecânica, estuda os movimentos dos projéteis, tanto no interior da arma
quanto fora dela, provocados pelo impulso recebido na explosão da carga propelente
(pólvora).2

6.1. Conceito de armas de fogo
Constituem engenhos mecânicos complexos, destinados a arremessar projétil (um
de cada vez) ou projéteis (vários de uma só vez), graças à energia química liberada pela
combustão do explosivo propelente contido na unidade de munição.

6.2. Elementos constitutivos, essenciais ou definitórios, das armas de fogo
1. Aparelho arremessador, principalmente representado pelo cano.
2. Cargas ativas, iniciadora ou escorva, e propelente ou pólvora balística.
1

RABELLO, Eraldo. Balística Forense. Sagra DC-Luzzatto, 3ª ed., Porto Alegre: 1995, p. 19.
COSTA JÚNIOR, João Batista de Oliveira. Enciclopédia Saraiva do Direito. São Paulo: Saraiva, 1977,
v. 10, p. 139.
2
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3. Projétil ou projéteis, elemento lesivo do cartucho de munição, único ou singular,
de chumbo nu ou encamisado e múltiplos, balins ou balotes.

6.3. Elementos técnicos identificatórios das armas de fogo
1. Imediatos ou diretos: calibre nominal, número de série, procedência, nome do
fabricante.
2. Mediatos ou indiretos: estriamento lateral fino, eventuais deformações constantes
produzidas no estojo vazio pelo extrator (das pistolas), eventuais deformações constantes
produzidas na cápsula de espoletamento pelo percussor, eventuais deformações constantes produzidas no projétil singular pelo desalinho das câmaras de explosão e a culatra,
análise dos resíduos de combustão dos explosivos iniciador e propelente.

6.4. Critérios classificatórios das armas de fogo
1. Quanto ao comprimento do cano, segundo Bonnet
– AF de cano curto, quando o cano possui comprimento inferior a 30 cm.
– AF de cano longo, quando o cano possui comprimento igual ou superior
a 30 cm.
2. Quanto à alma do cano
– AF de cano raiado, quando a superfície interna do cano é sulcada.
– AF de cano liso, quando a superfície interna do cano não é sulcada, isto é, como
o próprio nome diz, é lisa.
3. Quanto ao tipo de munição que a AF emprega na prática do tiro
– AF que atiram projétil singular ou único.
– AF que atiram projéteis múltiplos, balins ou balotes.
4. Quanto ao diâmetro interno do cano
– AF de cano de secção constante.
– AF que apresentam discreto estrangulamento junto à boca (AF de cano “choke”).

6.5. Dinâmica do tiro
1. Conceito: constitui o somatório de efeitos mecânicos, químicos e físicos que ocorrem quando se produz o tiro, dentro de um intervalo de tempo extremamente curto.
2. Fases da dinâmica do tiro
– Mecânica preliminar
– Química
– Física
– Mecânica terminal

6.6. Cartucho íntegro de munição
1. Conceito: cartucho é a unidade de munição das AF de alma raiada ou lisa, de percussão e retrocarga.
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2. Componentes do cartucho íntegro de munição (CBC)
– Tipos de projéteis: comum, totalmente de chumbo (chumbo ogival), encamisado
total ogival, semi-encamisado de ponta plana, semi-encamisado de ponta oca
(expansivo ponta oca), clean range, nas seguintes versões:
• Projétil totalmente protegido por espessa camada de cobre em toda sua superfície;
• Projétil com núcleo de chumbo totalmente envolvido por latão através de
camisa e disco de obturação na base;
• Projétil com núcleo de polímero especial (expansivo ponta plana) e balim.
– Tipos de estojos: liga de latão, cartão endurecido com base metálica.
– Bucha: discos de cartão, de plástico, de serragem compactada com cola, nos
cartuchos de munição de AF de caça.
3. Cargas ativas
– Carga iniciadora, carga de espoletamento, escorva ou vulgarmente espoleta:
constituída de mistura de substâncias explosivas e não explosivas, como o TNR
ou estifnato de chumbo (II), tetrazeno, sulfeto de antimônio (III) e nitrato de
bário e alumínio em pó esta mistura à base de estifnato de chumbo, é utilizada
pela CBC do início da década de 1970 até a atualidade, por ser estável à umidade e temperatura.
A CBC está substituindo o iniciador à base de estifnato de chumbo por mistura
iniciadora isenta de chumbo e bário. Esta mistura é constituída por diazonitrofenol (diazol), nitrato de estrôncio, pólvora e tetrazeno. Esta mistura apresenta
o inconveniente do diazol, apesar de quimicamente estável, é higroscópico em
determinadas condições de temperatura e umidade, tornando este composto de
utilização inadequada.
– Carga propelente ou carga propulsora, pólvora propelente química ou vulgarmente pólvora.
• de base simples, constituída de mistura de substâncias explosivas e não explosivas como TNC, difenilamina, grafite, centralite, dibutilftalato e sulfato de
potássio.
• de base dupla, constituída de TNC, TNG, difenilamina, dibutilftalato, nitrato
de potássio e grafite.3

6.7. Noções de residuografia forense
1. Conceito: é o estudo do somatório de partículas metálicas e não-metálicas arremessadas, simultaneamente com o projétil, tanto pela “boca” como pela culatra, por ocasião do tiro, constituindo também o estudo da gênese e da dinâmica de técnicas físicas e
químicas utilizadas na caracterização dessas partículas.
3

Palestra proferida pelo Engenheiro da CBC Laudemiro Martini Filho, sob o título Clean Range Ammunition
(Munição Limpa).
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2. Modalidades de residuografia forense
– Não-metálica, quando interessa à pesquisa dos corpúsculos provenientes da combustão das substâncias explosivas e não-explosivas contidas no iniciador e no
propelente. Tais partículas, quimicamente identificáveis, são as seguintes: nitritos,
nitratos, sulfetos, carbonatos, bário, chumbo (II), antimônio (III), potássio.
– Metálica, quando interessa à pesquisa de corpúsculos provenientes da abrasão
do projétil na alma do cano da AF.
Tais partículas, quimicamente ionizadas, são as seguintes: chumbo, antimônio,
cobre e zinco.
3. Conceito de residuograma forense: é a representação material da distribuição
espacial de partículas metálicas e não-metálicas em determinada superfície, partículas identificáveis qualitativamente pela aplicação de reagentes químicos, em pH definidos para
cada íon.
4. Modalidades de residuogramas forenses
– Metálicos
– Não-metálicos
– Questionados, incriminados ou testemunhas
– Padrões
5. Interesse criminalístico dos ensaios residuográficos
– Estimativa de distância de tiro
– Estimativa de ângulo de tiro
– Diagnóstico diferencial de homicídio e suicídio praticados por projétil de AF

6.8. Balins ou balotes
1. Conceito: constituem projéteis esféricos contidos em cartuchos de munição utilizados para o tiro de armas de fogo de caça.
2. Conceito de cano choke: constitui um discreto estreitamento do cano da AF de
caça, próximo da “boca”.
3. Modalidades de cano choke
– Choke pleno ou cheio: é o choke de menor diâmetro
– Choke modificado: é o cano ½ choke
– Choke cilindro melhorado: é o cano ¼ de choke
4. Finalidades do cano choke: presta-se para controlar o agrupamento dos balins que
atingem o alvo, em uma distância determinada entre a “boca” do cano e o alvo.
A fim de caracterizar os diversos tipos de canos choke, por convenção a distância
estabelecida é de 36m e o alvo deve ser circular e apresentar o diâmetro de 76cm.
5. Conceito de agrupamento de balins: consiste na relação que se estabelece entre
o número de impactos dos balins no alvo (X) e o número de balins contidos no cartucho
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de munição (Y), quando a distância entre a “boca” do cano da AF e o alvo é de 36m e o
alvo circular tem o diâmetro de 76cm.
A equação do agrupamento é assim estabelecida: A=X/Y . 100
Por definição diz-se que o cano choke é
– pleno, quando recebe 70% de impactos de balins;
– modificado, quando recebe 60% de impactos de balins;
– cilindro melhorado, quando recebe 50% de impactos de balins.
6. Espingardas de caça de cano choke: constituem AF de cano longo, de alma lisa,
projetadas para atirarem projéteis múltiplos, cujo cano apresenta seção variável.

6.9. Glossário
1. Componentes essenciais das AF
– Sistema de arremesso
– Cargas ativas
– Projétil singular ou múltiplo
2. Elementos identificatórios das AF
– Imediatos ou diretos
Calibre nominal, número de série de fabricação, país de procedência, marca,
nome do fabricante
– Mediatos ou indiretos
Estriamento lateral fino, deformações provocadas no estojo vazio pela garra do
extrator, deformações provocadas na cápsula de espoletamento pelo percussor,
deformações provocadas no projétil singular em função de discreto desalinhamento da culatra com a câmara de explosão onde se acha alojado o projétil,
análise dos resíduos de combustão das cargas ativas.
3. Fases da dinâmica do tiro
– Mecânica preliminar
– Química
– Física
– Mecânica terminal
4. Modalidades de projéteis das AF
– Único ou singular
– Múltiplos ou balins
5. Critérios classificatórios das AF
– Quanto ao comprimento do cano: AF de cano longo; AF de cano curto
– Quanto à alma: AF de cano raiado; AF de cano liso
– Quanto ao tipo de munição empregadas: AF que atiram projéteis singulares;
AF que atiram balins
– Quanto ao diâmetro do cano: AF de cano de diâmetro constante; AF de cano choke
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6. Residuografia forense
Estudo do somatório de partículas, metálicas e não-metálicas, arremessadas
simultaneamente com o projétil, tanto pela “boca” como pela culatra, por ocasião do tiro, constituindo também o estudo da gênese e da dinâmica de técnicas
físicas e químicas, utilizadas na caraterização dessas partículas.
7. Modalidades de residuografia forense
– Metálica
– Não-metálica
8. Residuograma forense
É a representação material da distribuição espacial de partículas que atingem
uma superfície, caracterizadas pela aplicação de reagentes químicos destinados
à identificação qualitativa em um pH definido para cada partícula.
9. Modalidades de residuograma forense
Metálico, não-metálico, questionado, padrão.
10. Cano choke
Constitui discreto estreitamento do cano de AF de caça, junto à “boca”.

7. LOCAIS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO
Locais de acidentes de trânsito exigem cuidados especiais por parte da autoridade
policial e de seus agentes.

7.1. Perícias das infrações penais que produzem vestígios
Os arts. 158 do CPP e 328 do CPPM determinam que, quando a infração penal deixar
vestígios, será indispensável o ECDD ou o ECDI, não podendo supri-lo a confissão do
acusado. Considerando que os acidentes de tráfego se situam dentro do conteúdo do art.
158 do CPP, caberá à autoridade requisitante determinar o levantamento do local do fato.
Os peritos encarregados do atendimento de locais de tráfego apreciam, interpretam
e descrevem, com minúcias, as condições do veículo e da via pública a fim de reconstituir
o evento através da acurada análise dos vestígios, relativamente à posição final de imobilização dos veículos acidentados, as condições do leito carroçável, se seco ou molhado,
se asfalto bem ou mal conservado, paralelepípedos, terra piloada, placas de cimento, com
deposições de óleo, vestígios de frenagem, de derrapagem, de arrastamento, de atritamento,
películas de tinta, deposições de terra de pára-lamas, orientação e intensidade de danos
nos veículos, etc.

7.2. Os peritos nas ocorrências de acidêntes de tráfego
Via de regra são peritos oficiais que atendem esta modalidade de perícia, atuando
como peritos deduciendi ou judicandi quando apreciam os fatos, interpretam-nos e os des383
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crevem minuciosamente a fim de cristalizá-los sob a forma do laudo pericial, para tanto
emitindo juízos de valor, isto é, oferecendo opinião técnica ou científica fundamentada.
Os peritos do Núcleo de Acidentes de Tráfego do Centro de Perícias do Instituto
de Criminalística de São Paulo, consoante a estrutura que lhe foi dada pelo Decreto
nº 42.847/98, tem as seguintes atribuições:
– atendimento de ocorrências de acidentes de tráfego com vítimas;
– requisição de exames de sistemas de segurança para o tráfego;
– reconstituição de locais de acidentes de tráfego com vítimas, de autoria conhecida ou desconhecida.

7.3. Conceito técnico de acidente de tráfego
Constitui um evento no qual participa, pelo menos, um veículo em movimento, um
pedestre e um obstáculo fixo, evento que ocorre em uma via terrestre, resultando danos
patrimoniais e LC seguidas, ou não, de morte.

7.4. Tráfego e trânsito
1. Tráfego é a movimentação de veículos, de pedestres e de animais pela via pública.
2. Trânsito é a movimentação de cargas, de pedestres e de animais pela via pública.
A diferença entre tráfego e trânsito é, pois, muito pequena, razão pela qual estes
dois conceitos são comumente confundidos.

7.5. Modalidades de acidentes de tráfego
Há uma nomenclatura consagrada pelos Peritos Criminais e reconhecida pela Justiça para definir as modalidades de acidentes de tráfego a nível nacional.
1. Colisão é o impacto de 2 (dois) ou mais veículos em movimento com produção
de danos e geralmente com LC seguidas ou não de morte.
2. Abalroamento é o impacto de um veículo em movimento contra outro ou outros
imobilizados.
3. Choque é o impacto de um veículo em movimento contra um obstáculo fixo:
árvore, poste, muro, defensas.
4. Atropelamento é o impacto de um veículo contra uma ou mais pessoas e/ou
animais.
5. Capotamento é a ocorrência de um veículo em movimento sofrer um giro de
180º, imobilizando-se apoiado sobre sua capota.
6. Tombamento é a ocorrência de um veículo em movimento sofrer um giro de 90°,
imobilizando-se sobre um de seus flancos ou laterais.
7. Precipitação é a ocorrência em que um veículo, movimentando-se sobre um
plano, passando a rodar sobre outro plano inferior.
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8. Colisão em cadeia ou colisão em tamponamento é a ocorrência em que um veículo em movimento colide sua dianteira contra a traseira de outro veículo em movimento,
que roda imediatamente à sua frente impulsionando-o de maneira que este segundo veículo colide sua dianteira contra a traseira de um terceiro veículo e assim, sucessivamente,
envolvendo este tipo de acidente uma multiplicidade de veículos;
9. Acidente de tráfego misto é a ocorrência da conjugação de dois ou mais tipos de
eventos. Ex.: colisão seguida de atropelamento.

7.6. Levantamento pericial do local de acidente de tráfego
Um dos elementos fundamentais da perícia de acidente de tráfego ou de acidente de
trânsito consiste na identificação do local onde se desenvolvera o evento, devendo-se
denominar a via pública: rua A, rodovia B, avenida C, consignando se se trata de um
cruzamento, trecho de uma avenida ou de uma rodovia.
A precisa identificação do local da ocorrência é a primeira tarefa dos peritos,
seguindo-se na dinâmica do acidente, isto é, determinando o sentido de marcha dos veículos acidentados, indicando-se com precisão o trecho da via pública onde dera-se o
evento, sua configuração topográfica, se se desenvolve em reta, em curva aberta ou fechada, em declive ou em aclive, o tipo de leito carroçável, se de asfalto, de paralelepípedos,
de placas de cimento de concreto, se o mesmo se achava seco ou molhado, se chovia por
ocasião da chegada dos peritos ao local. Devem os peritos indicar a sinalização do trecho
do local do acidente, representados pelas placas “pare”, mão e contramão de direção,
lombada, semáforos atuantes ou desligados, velocidade máxima permitida.
Os peritos passam então a examinar o sítio da colisão ou do capotamento, do choque
etc, as marcas de frenagem, de derrapagem, isto é, os vestígios deixados no leito carroçável
pelo bloqueio das rodas de veículos equipados com sistema de freios convencionais.
Finalmente, a atenção dos peritos é voltada para a identificação do(s) envolvidos no
acidente, consignando suas placas, marca, modelo, tipo de veículo, ano de fabricação, número de chassi, localizando e analisando os danos e indicando a orientação e intensidade.

7.7. Glossário
1. Tráfego
É a movimentação de veículos, de pedestres e de animais pela via pública.
2. Trânsito
É a movimentação de veículos com cargas de pedestres e de animais pela via
pública.
3. Colisão
É o impacto de dois ou mais veículos em movimento.
4. Choque
É o impacto de um veículo contra um obstáculo fixo.
5. Atropelamento
É o impacto de um veículo contra uma ou mais pessoas e/animais.
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6. Acidente de trânsito misto
É a ocorrência em que há conjugação de dois ou mais tipos de eventos.
7. Abalroamento
É o impacto de um veiculo em movimento contra um ou mais imobilizados.
8. Identificação de veículo
Placas, marca, modelo, cor, tipo, nº de chassi.
9. Frenagem
Vestígio impresso no leito carroçável pelo travamento das rodas de veículos
equipados com freios convencionais.
10. Sinalização de trânsito
Placa “pare”, velocidade máxima permitida, sinal de contramão, direção a seguir.

8. DOCUMENTOSCOPIA
Documentoscopia é o ramo da Criminalística que estuda os documentos a fim de
verificar se são autênticos e, em caso contrário, isto é, se falsos, determinar a autoria do
falsário.

8.1. Divisão
A Documentoscopia compreende 10 capítulos:
1. Grafotecnia
2. Mecanografia
3. Alterações de documentos
4. Exames de moedas metálicas
5. Exames de selos
6. Exames de papel-moeda
7. Exames de papéis
8. Exames de tintas
9. Exames de instrumentos escreventes
10. Outros exames relacionados

8.2. Grafotécnica
É o ramo da Documentoscopia que estuda as escritas manuscritas com a finalidade
de verificar se são autênticas e, no caso de comprovar-se se são falsas, determinar a
autoria do falsário.
1. Conceito grafotécnico de escrita
A escrita constitui um gesto gráfico psicossomático que contém um número mínimo de elementos que possibilitam sua individualização.
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2. A escrita e seus elementos
O homem ao longo da vida passa por várias etapas sucessivas: infância, adolescência, maturidade e velhice. É necessário esclarecer que estas etapas não são fixáveis com
exatidão.
O gesto gráfico também passa por um processo evolutivo análogo: infância, maturidade e velhice da escrita, com períodos de transição não delimitados.
Em condições normais, é certo que a escrita, sob o ponto de vista de sua evolução,
pode ser classificada em 4 (quatro) etapas distintas:
1. escrita canhestra ou do aprendizado;
2. escrita escolar, que representa um grau avançado do aprendizado;
3. escrita automatizada, que representa o mais elevado grau da escrita;
4. escrita senil, que representa o período de regressão da escrita.
A escrita canhestra caracteriza-se pelo traçado inexpressivo, com malformações de
letra, pressão exagerada do instrumento escrevente.
A escrita escolar, ao contrário, é caligráfica, elaborada com velocidade reduzida.
Com o passar do tempo introduzem-se na escrita modismos particulares, que caracterizam a escrita automatizada que não pode ser estimada em termos de tempo, sucedendose a escrita senil, eivada de tremores e indecisões.
3. Elementos formais da escrita
Constituem elementos objetivos da escrita:
1. o calibre, isto é, o tamanho da letra;
2. a inclinação axial, isto é, a escrita pode ser verticalizada e inclinada para a direita
ou para a esquerda;
3. espaçamentos gráficos, isto é, as distâncias que guardam entre si gramas, letras,
vocábulos e linhas de uma escrita;
4. andamento gráfico, isto é, os momentos gráficos representados por grupos de
letras de um mesmo vocábulo que se interligam;
5. alinhamento gráfico, isto é, comportamento da escrita em função da linha de
pauta ou das curvas do grafismo;
6. valores angulares e curvilíneos, isto é, a predominância dos ângulos;
7. relacão de proporcionalidade gramatical, isto é, relação do tamanho que as letras
de uma palavra guardam entre si.
4. Causas modificadoras da escrita
A forma da escrita pode sofrer modificações por 3 (três) espécies de causas:
1. involuntárias, que podem ser normais e acidentais.
– normais: dizem respeito à evolução e posterior involução do gesto gráfico.
– acidentais: são de 2 (duas) espécies: provocadas por causas intrínsecas, como
as emoções, a euforia, o pavor, a embriaguez, a depressão; constituem causas
que alteram o comportamento psicossomático, ocasionando alterações significativas no grafismo. Por outro lado, as causas extrínsecas são as provocadas por
mal estado do instrumento escrevente, posição incômoda no ato de escrever,
suporte inadequado, iluminação precária, calor ou frio do ambiente, representam fatores alheios ao processo da escrita.
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2. voluntárias, que constituem alterações propositadamente provocadas pelo autor
em sua escrita habitual, seja quando disfarça, seja quando imita a escrita de terceiros.
3. patológicas, que acarretam deformações na estrutura da escrita e podem ser passageiras ou permanentes.

8.3. Fraudes documentais
Tais fraudes podem ser de 3 (três) categorias:
– falsificações
– alterações
– autenticidades
No campo das falsificações existem 5 (cinco) modalidades:
– Falsificação sem imitação: é a reprodução da assinatura sem preocupação de dar
a forma da assinatura legítima que o falsificador desconhece. Ex.: indivíduo que
furta, rouba ou encontra um talão de cheques e preenche suas folhas, escrevendo
o nome do proprietário desse talão. Normalmente, o caixa do banco recusa o pagamento da importância lançada na folha do cheque no confronto com a assinatura
do cartão de assinaturas existente no banco.
– Falsificação servil: é aquela em que o falsário, fiel a um modelo, o reproduz no
documento forjado.
– Falsificação exercitada: é aquela em que o falsário, de posse de um modelo
autêntico e depois de cuidadoso e demorado treino, reproduz a assinatura legítima. Este tipo de falsificação pode ter êxito no banco, porque o caixa se atém à
morfologia da assinatura por ser análoga à legítima.
– Falsificação de memória: é aquela em que o falsário, estando familiarizado com
a assinatura da vítima, procura reproduzi-la sem estar de posse do modelo, valendo-se da memória da assinatura legítima.
– Decalque direto – é o tipo de falsificação em que o falsário coloca o modelo sob o
suporte e, por transparência, recobre o traçado da assinatura legítima. Nesta modalidade de falsificação, só se observa semelhança com o modelo. Para comprovar
a fraude basta fotografar as 2 (duas) assinaturas e copiá-la, em mesmo grau de
ampliação, uma em positivo e a outra em diapositivo (transparência) e proceder
à prova de superposição; decalque indireto – é a falsificação em que o falsário
reproduz o modelo a lápis ou o transfere com papel carbono para em seguida
recobrir o debuxo.
No campo das alterações tem-se 2 (duas) modalidades:
– Físicas. São representadas pelas rasuras e pelos acréscimos em escrita cursiva e
mecanografada. Entende-se por rasura a remoção mecânica de dizeres de um
texto pelo emprego de borracha ou instrumento similar. Há 3 (três) tipos de rasuras
conforme a intensidade da aplicação do meio empregado para a remoção de
letras ou de palavras de um texto: rasuras superficiais, rasas e profundas. Na
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rasura superficial, a borracha ou instrumento similar, é aplicado suavemente
sobre o suporte. Na rasura rasa a borracha é atritada com maior pressão na tentativa de remover-se o que interessa do texto. Na rasura profunda, há a máxima
intensidade no atrito exercido no suporte, promovendo remoção parcial da polpa
do papel.
– Químicas. São representadas pela lavagem química, pela aplicação de reagentes
químicos, como hipoclorito de sódio, álcool etílico, acetona, mistura de álcool etílico com acetona, mistura de éter comum com acetona e outros solventes. A fraude é comprovada ao exame com luz ultravioleta, exibindo-se manchas no papel.
No campo das autenticidades tem-se 4 (quatro) modalidades:
– Autofalsificação: representa o caso em que o falsário exara sua assinatura, modificando-lhe a morfologia a fim de dar a impressão de que ela é falsa. O falsário se
vale de elementos formais objetivos e de alguns subjetivos, como calibre das
letras, inclinação axial, velocidade de lançamento etc. a fim de sugerir a falsidade da assinatura.
– Simulação de falso: é a modalidade de fraude em que o falsário, autor da escrita,
exara sua assinatura usual e depois lhe introduz vícios, a fim de dar a impressão
de falsidade.
– Negativa de autenticidade: é a fraude em que o falsário exara normalmente sua
assinatura legítima e, depois, para fugir à responsabilidade assumida no documento elaborado, alega falsidade da assinatura. Neste tipo de falsificação, o
autor da assinatura age de má-fé ou de boa-fé. No primeiro caso, estará procurando eximir-se da responsabilidade pela elaboração de um documento, que a
partir de um determinado momento, lhe é desfavorável. No segundo caso, apesar
de legítima sua assinatura, o documento foi forjado, ocorrendo uma falsificação
ideológica.
– Transplante de escrita: é a fraude em que o falsário descolava os selos contidos
no documento, colando-os em outro suporte cujo texto lhe interessava. Deste
modo, a assinatura contida sobre os selos é autêntica em um documento forjado.
Este tipo de fraude atualmente não mais se pratica pela não utilização de documentos selados.

8.4. Glossário
1. Documentoscopia
Ramo da Criminalística que se ocupa com o estudo dos documentos a fim de
comprovar se são autênticos in totum ou falsos.
2. Grafotecnia
Capítulo da Documentoscopia que se ocupa com o estudo das escritas manuscritas.
3. Estágios da evolução da escrita
Infância, adolescência, maturidade e velhice.
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4. Elementos formais da escrita
Calibre, inclinação axial, espaçamento gráfico, andamento gráfico, alinhamento
gráfico, valores angulares e curvilíneos, relação de proporcionalidade gramatical.
5. Causas modificadoras da escrita
Involuntárias, normais e acidentais, voluntárias e patológicas.
6. Modalidades de fraudes documentais
Falsificações, alterações e autenticidades.
7. Modalidades de falsificações
Sem imitação, de memória, exercitada, servil e decalques, direto e indireto.
8. Modalidades de alterações
Físicas, como as rasuras e químicas como as lavagens químicas.
9. Modalidades de falsificações por autenticidade
Autofalsificação, simulação de falso, negativa de autenticidade e transplante de
escrita.
10. Evolução do gesto gráfico
Escrita canhestra, escrita escolar, escrita automatizada, escrita senil.

9. VESTÍGIOS SOB O PONTO DE VISTA CRIMINALÍSTICO
Sob o ponto de vista criminalístico, os vestígios demandam especiais cautelas.

9.1. Conceito lato sensu
É qualquer elemento material presente no LF, no IC, na PE ou na pessoa física, viva
ou morta, não necessariamente relacionado com a ocorrência motivadora do exame pericial
ou médico-forense.

9.2. Vestígios no âmbito da Criminalística
Representam elementos materiais que possam ser tecnicamente transformados em
indícios que permitam comprovar a natureza do fato material e de suas circunstâncias,
como infração penal ou como irrelevante penal.

9.3. Técnicas particulares para o registro de alguns vestígios
1. Vestígios de pneumáticos de veículos automotores: fotografia forense; modelagem
forense.
2. Impressões papilares latentes: conforme a natureza do suporte, utilização de pós
reveladores, como tôner, pó de alumínio, grafite, pó magnético, carbonato de chumbo;
reagentes químicos, como ninidrina, iodo, óxido de ósmio, nitrato de prata.
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3. Impressões poroscópicas: microfotografia forense, reagentes químicos.
4. Manchas de substâncias orgânicas: emprego de técnicas físicas (fluorescência),
técnicas químicas (reagentes de Teichman, de Takayama, de Corin-Stockis, de DervieuxLeclercq) e técnicas biológicas (reagente de Vacher).
5. Impressões de pés calçados: modelagem forense; de pés descalços: podoscopia
forense.
6. Marcas de escalada: fotografia forense.

9.4. Apreciação e interpretação de vestígios
1. Produzidos pelo delinqüente na prática da infração penal: impressões papilares, ungueais, dentárias, queiloscópicas, pegadas, vestígios de luta corporal, vestígios de
escalada.
2. Produzidos pelo não delinqüente na prática do irrelevante penal: autolesões
involuntárias em acidente doméstico.

9.5. Previsão legal dos vestígios
Arts. 6º, I; 158; 160, caput; 169, parágrafo único; 172, parágrafo único; 525; 564,
III, b, do CPP.

9.6. Vestígios e indícios sob o ponto de vista criminalístico
1. Vestígio
É qualquer elemento material, presente no LF, no IC, na PE e na pessoa física, viva
ou morta, não necessariamente vinculado à ocorrência motivadora do exame pericial e
médico-forense.
2. Indício
É qualquer vestígio presente no LF, no IC, na PE e na pessoa física, viva ou morta,
necessariamente vinculado à infração penal ou ao irrelevante penal.
Como facilmente se depreende, no âmbito das provas técnicas, os vestígios constituem gênero e os indícios espécie, representando os indícios elementos materiais de
primeira ordem e os vestígios elementos materiais de segunda ordem, pois enquanto
o vestígio simplesmente indica uma probabilidade, o indício esclarece a certeza de um
fato. Para a Criminalística, o indício constitui prova por excelência que identifica o fato,
permitindo aos Peritos Criminais concluírem se a ocorrência, motivadora do exame pericial, constitui uma infração penal ou um indiferente penal.

9.7. Medidas adotáveis para a preservação dos vestígios
1º Período: é o que decorre entre o momento em que os vestígios são produzidos,
tanto em uma ocorrência de infração penal quanto em um evento de total irrelevância
penal, e o momento da chegada dos peritos ao LF. Neste intervalo de tempo, os vestígios
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podem sofrer alterações que venham destruí-los ou lhes modificarem o valor como
elemento material esclarecedor ou probatório. Deste modo há necessidade que se imponham medidas:
– educativas, direcionadas ao público em geral, isto é, populares, imprensa, policiais civis e militares. Faz-se mister que se promova ampla divulgação pela
imprensa, falada e escrita, sobre a significativa importância dos vestígios para a
Justiça, em primeiro plano, e para os peritos, em segundo plano, cabendo-lhes
analisá-los, interpretá-los e descrevê-los minuciosamente para que se prestem
como elementos de instrução necessários aos promotores de Justiça, na tipificação
do fato, e aos juízes na prolatação da sentença.
– preventivas, medidas que se referem à proteção dos vestígios existentes no palco
da ocorrência; esta função é da competência de policiais civis ou militares, que
agirão no sentido de impedir a alteração ou da destruição das evidências físicas
produzidas nos eventos de infrações penais ou de indiferentes penais.
2º Período: é o que decorre da exigência da manutenção dos vestígios nos IC e na
PE, isto é, em amostras de materiais coletados no LF, como medicamentos, tóxicos, cartuchos íntegros de munição, estojos vazios, projéteis de armas de fogo, manchas em
determinados suportes, impressões papilares etc. Em paralelo, é necessário que se garanta a autenticidade dos vestígios presentes no IC e na PE encaminhadas ao laboratório, a
fim de manter-lhes a integridade e impedir que sejam trocados por outros.

9.8. Eventuais alterações a que estão sujeitos os vestígios
1. Através de ação dolosa ou culposa do homem.
2. Através de ação de animais irracionais.
3. Através de fenômenos naturais: vento, chuva, calor, luz, agentes putrefativos.

9.9. Princípios recomendáveis na coleta, preservação e remessa de peças de
exame para o laboratório
1. Celeridade na remessa da PE ao laboratório
Do LF ou diretamente do cadáver, tão rapidamente quanto possível, todos os materiais que contém vestígios suscetíveis de serem examinados nos diferentes laboratórios
de pesquisas do Instituto de Criminalística e do Instituto Médico-Legal, devem ser adequadamente coletados e acondicionados em sacos plásticos, frascos de vidro ou de plástico arrolhados, caixas de papelão, armações de madeira, envelopes etc., sendo que todos
estes meios de acondicionamento devem ser rotulados e encaminhados pelos peritos que
procederam o levantamento do LF ou pelos médicos legistas que necropsiaram o cadáver. Os vestígios mais freqüentemente encontrados no LF e no exame necroscópico são
são o seguintes:
– o cadáver, devendo os Peritos Criminais, na perinecroscopia, registrar a posição (decúbito dorsal, decúbito ventral, decúbito lateral, direito ou esquerdo,
sentado) e situação (cadáver no interior de um imóvel, cadáver na via pública,
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em meio a matagal em terreno baldio, boiando nas águas de um rio) do de cujus
por eles encontrado.
o(s) instrumentos de crime, representados por armas de fogo, armas brancas,
agentes contundentes ativos.
peças de exame, representados por indumentos rasgados ou manchados de
sangue.
presença de substância biológica in natura ou sob a forma de manchas ou de
crostas, humanas ou não.
medicamento, tóxicos, repesentados por cardiotônicos, substâncias fármacodependentes (barbitúricos, anfetaminas).
líquidos inflamáveis, representados por gasolina, querosene, álcool etílico.
manchas inorgânicas, representadas por ferrugem, lama, lodo, tintas.
A diversidade e a quantidade de vestígios presentes no LF não é necessariamente
proporcional à natureza da ocorrência, podendo afirmar-se que há vestígios que
são freqüentemente encontrados no LF, como manchas de sangue nos eventos
de homicídio, suicídio e LC, praticados com armas de fogo ou armas brancas,
destruição ou rompimento de obstáculos, nos delitos patrimoniais etc.

2. Técnica adequada de manipulação e remessa das peças de exame ao laboratório
– Determinados tipos de vestígios requerem cuidados especiais na coleta e manuseio, como as peças de exame que contém impressões papilares em armas de
fogo, armas brancas, ferramentas, lâminas de vidro; analogamente cuidados
devem ser dispensados as películas de tinta oriundas de colisões de veículos,
fragmentos de vidro de faróis de veículos, pêlos, fibras, pós, documentos etc.
– Os suportes onde se encontram fragmentos de impressões dígito-papilares latentes, evidenciados pela aplicação de pós reveladores, devem ser fixados a uma
tábua com amarrilho; este tipo de suporte deverá ter perfurações para a passagem dos atilhos, de modo que a arma de fogo possa ser adequadamente transportada ao laboratório, a fim de ser submetida a pesquisa e confronto com
individuais com suspeitos.
– Frascos de vidro devem ser protegidos com engradados de madeira.
– Documentos devem ser manuseados com pinças metálicas ou com luvas, nunca
com dedos desnudos.Para seu acondicionamento e transporte devem ser utilizados envelopes de manilha.
– Cabelos, pêlos e fibras, se estiverem aderentes a armas de fogo ou armas brancas, em coágulos de sangue, o conjunto deverá ser remetido ao laboratório; se
tais materiais estiverem isolados, deverão ser colocados na superfície de uma
folha de papel de filtro dobrado ou em envelope.
– Amostras de pós, terra ou areia secas, deverão ser acondicionadas em tubos de
ensaio secos e arrolhados ou em sacos de plástico.
– Projéteis de armas de fogo devem ser acondicionados em caixas de papelão
forradas de algodão; não deve ser manuseado, particularmente se o projétil for
de chumbo nu; se estiver cravado em superfície de madeira, deverá ser serrada
parte da madeira que contiver o projétil; nunca removê-lo com alicate, cani393
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vete, ponta de faca; as mesmas considerações estendem-se para projétil cravado em uma superfície óssea; o Médico Legista deve cortar o osso ao redor do
sítio onde se encontra retido o projétil, de modo que os peritos do laboratório
de Balística Forense tomem as devidas providências para remover o projétil
do suporte onde estiver fixado.
– Peças de roupa e outros tecidos de pano devem ser acondicionados em caixas
de papelão, evitando-se muitas dobraduras.
– Fragmentos de vidro de pára-brisa, de faróis e películas de tinta de veículos
automotores deverão ser coletados individualmente em sacos de plástico;
paralelamente deverão ser coletadas amostras padrões de vidro, de tinta, do
plástico de veículos suspeitos de envolvimento na ocorrência motivadora do
exame pericial, a fim de que sejam submetidos a ensaios de confronto nos
laboratórios de química e física.
– Sangue, esperma, saliva e outros líquidos biológicos, sob a forma de manchas
ou de crostas, deverão ser submetidos a ensaios de orientação no LF; supondo
resultado negativo, poder-se-á concluir-se sobre a procedência biológica,
humana e não humana, do material. Todavia, se o resultado do ensaio probabilístico for positivo, o material deverá ser coletado e acondicionado em tubos
de ensaio e remetido para o laboratório de Bioquímica para a complementação
de ensaios de certeza e de especificidade humana.
3. Etiquetagem das peças de exame
Todos os materiais encontrados no LF deverão ser etiquetados com as seguintes
indicações:
– natureza da ocorrência
– local do fato
– data e hora da obtenção da amostra
– tipo de suporte onde se encontra o material de exame de laboratório
– assinatura dos peritos que coletaram, acondicionaram e remeteram o material para
exames
4. Material e instrumental mínimo para a coleta, acondicionamento e transporte das
peças de exame que contenham vestígios
Os peritos deverão organizar um kit de modo a dele valer-se nos LF, contendo:
– sacos de plástico de diferentes dimensões
– envelopes de papel grosso de diferentes dimensões
– caixas de papelão de diferentes volumes
– caixas de fósforo forradas de algodão
– tesoura
– pinças de metal e de madeira
– tubos de ensaio de diferentes capacidades com rolhas
– papel de filtro qualitativo
– furador de rolha
– frascos conta-gotas
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fitas adesivas tipo “durex”
espátula metálica
frasco de plástico contendo 500ml de solução fisiológica
etiquetas de cartão
frasco de plástico contendo 100ml de cola ou cola em bastão
frasco de 50ml contendo o reagente de Kastle-Meyer, recentemente preparado
frasco de 50ml contendo solução de H2O2 a 3%
canivete ou bisturi

5. Procedimento aconselhado para que os peritos que coletaram o material de exame
acompanhem os exames de laboratório
O ideal é que os peritos que coletaram o material para exames de laboratório, acompanhem a realização desses exames de modo a garantir a autenticidade dos resultados e
paralelamente permitir troca de informações de modo a possibilitar que seja elaborado
um laudo com precisão e conteúdo técnicos exigidos na confecção desse documento.

9.10. Classificação criminalística dos vestígios
1. Quanto à duração ou permanência no suporte
– vestígios transitórios ou passageiros
• Conceito: são aqueles que têm um período de vida limitado. Exs.: impressões papilares; impressões de frenagem.
– vestígios duradouros ou permanentes
• Conceito: são aqueles que se mantém intactos no suporte onde foram produzidos por tempo indeterminado. Ex.: vidro fraturado.
2. Quanto ao grau de percepção sensorial
– macroscópicos ou perceptíveis a olho-nu. Exs.: impressões de rodagem de veículo automotor em determinadas superfícies; destruição de obstáculo para a
subtração da coisa alheia móvel.
– microscópicos ou vestígios observáveis com microscópios de determinado grau
de ampliação.Ex. partículas residuais metálicas e não-metálicas oriundas do
disparo de arma de fogo.
– latentes: são as que se tornam visíveis depois de reveladas, física ou quimicamente.
3. Quanto à natureza
– manchas
• Conceito: são deposições de substâncias líquidas e semi-sólidas ou pastosas,
capazes de se fixarem nos suportes onde foram produzidas, alterando-lhes a
coloração e a espessura na região em que foram depositadas.
As superfícies porosas, como tecidos de algodão, papel-jornal, são propícias
para a produção de manchas.As superfícies não porosas, como o vidro, o plástico são adequadas para a produção de crostas.
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– impressões
• Conceito: são vestígios produzidos em determinadas superfícies por diferentes
agentes quando pressionam o suporte. Exs.: papilares, ungueais, dentárias, queiloscópicas, provocadas por patas de animais, pelo solado de sapato, pelos pés
descalços, pelos pneus de um veículo, por instrumento de crime.
4. Instrumentos de crime
– Conceito: constituem agentes mecânicos externos utilizados pelo sujeito ativo
na prática de delito contra a pessoa e/ou contra o patrimônio. Compreendem
os agentes perfurantes, cortantes, contundentes ativos, pérfuro-cortantes,
pérfuro-contundentes e corto-contundentes.
5. Quanto à modalidade da ocorrência
– vestígios gerais
• Conceito: são aqueles que mais freqüentemente estão presentes nos LF de
diferentes etiologias. Ex.: arma de fogo, em locais de homicídio, suicídio,
morte acidental, roubo, extorsão, seqüestro.
– vestígios específicos
• Conceito: são aqueles que só se acham presentes em locais de prática de determinados delitos. Ex.: vestígios de escalada.

9.11. Importância criminalística dos vestígios
Os vestígios constituem o cartão de visita do delinqüente. A administração da Justiça cada vez mais se interessa pelos meios objetivos de prova, particularmente pela
análise e interpretação dos vestígios pelos métodos científicos. A importância desta orientação é manifesta quando se considera o número de delitos não esclarecidos e se avaliam
os meios de que dispõe a Criminalística moderna para reduzir essas cifras negras. Um dos
meios eficazes é precisamente a análise acurada dos elementos de ordem material, necessariamente preservados e sua pesquisa científica. O estudo dos vestígios permite aos
peritos a emissão de juízos valorativos quanto ao modo como ocorreu o fato e as características pessoais do agente, tornando assim possível a reconstituição do evento. Em
muitos casos, os vestígios fornecem, além de dados essencialmente objetivos, outros de
caráter subjetivo, como o motivo que levou o agente à prática do delito. Cada tipo de
delito produz vestígios mais ou menos caracterizadores, como o crime de LC, onde não
raro, são observados sinais de luta nas vestes e no corpo da vítima. Conclui-se, assim, que
em função da natureza do evento há uma técnica a ser adotada pelas peritos no esclarecimento do fato.

9.12. Glossário
1. Previsão legal dos vestígios
Arts. 6º, I; 158; 160, caput; 169, parágrafo único; 172, parágrafo único; 525;
564, III, b, do CPP.
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2. Concepção criminalística de vestígio
É qualquer elemento material, presente no LF, no IC, na PE e na pessoa física,
viva ou morta, não necessariamente vinculado à ocorrência motivadora do exame
pericial.
3. Eventuais alterações a que estão sujeitos os vestígios
Fenômenos naturais, ação de animais irracionais, ação do homem, culposa ou
dolosamente.
4. Classificação criminalística dos vestígios quanto à duração ou permanência
no suporte
Vestígios transitórios e vestígios duradouros.
5. Conceito de manchas
Constituem deposições de substâncias líquidas ou semi-sólidas capazes de se
fixarem nos suportes em que foram produzidas, alterando-lhes a cor e a espessura na região em que foram depositadas.
6. Vestígios latentes
Constituem vestígios que só se tornam visíveis depois de revelados através da
aplicação de técnicas físicas ou químicas.
7. Impressões
Constituem vestígios produzidos em diferentes superfícies por diferentes agentes
quando pressionam o suporte.
8. Vestígios específicos
São vestígios que só se acham presentes nos LF em decorrência da prática de
determinados tipos de delitos.
9. Indícios
São quaisquer vestígios, presentes no LF, no IC, na PE, na pessoa física, viva ou
morta, necessariamente vinculado a uma infração penal ou a um irrelevante penal.
10. Vestígios gerais
São os que freqüentemente se encontram presentes nos LF da prática de diversas
espécies de delitos.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As perícias perfiladas neste capítulo, obra póstuma de José Lopes Zarzuela, não
esgotam todas as possibilidades técnicas, que avançam de acordo com as novas conquistas da moderna Criminalística, nos termos da bibliografia consultada.
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Capítulo XXIII
REQUISIÇÕES DE EXAMES PERICIAIS

Sumário: 1. Considerações preliminares; 2. Perícias em geral; 3. Momento da determinação
da perícia; 4. Procedimentos para requisição de exames periciais; 5. Realização das perícias;
6. Modalidades de perícias; 7. Confecção de requisições de exames periciais; 8. Prazo de
cobrança de requisições periciais; 9. Cuidados especiais em determinadas requisições; 10. Destinatários das requisições periciais; 11. Fundamento legal; 12. Considerações finais; 13. Quesitos.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
A expressão “corpo de delito”, segundo o magistério de Galdino Siqueira, significa, a princípio, o cadáver da vítima, passando, posteriormente, a indicar toda pessoa ou
coisa que tivesse sofrido as conseqüências imediatas da infração penal. Aliás, o renomado
autor deixou registrado que o conceito abrange “o conjunto dos elementos materiais de
uma infração cometida”.1
João Mendes, por seu turno, afirma que o corpo de delito “é o conjunto dos elementos sensíveis do fato criminoso”,2 enquanto que o saudoso José Frederico Marques, na
mesma linha de raciocínio, ensina que, “antes de procurar o homicida, é necessário ter-se
a certeza de que se cometeu o homicídio”.3
As requisições de exames periciais são o meio pelo qual a autoridade policial determina a realização de trabalhos técnico-científicos necessários à perfeita configuração da
infração penal.
Esses documentos deverão mencionar, de forma compreensível, o objetivo da perícia, bem como todas as informações conhecidas sobre o caso, formulando-se, sempre que
possível, quesitos específicos para que se obtenha o total entendimento do conteúdo do
laudo pericial.
A manifestação da autoridade policial limitar-se-á a formulação dos quesitos, uma
vez que, em nossa atual sistemática, conta-se com um impresso próprio, onde as informações necessárias acerca do fato criminoso serão compiladas com um mero preenchimento
de campos específicos.

1
2
3

ACOSTA, Walter P. O Processo Penal, Coleção Jurídica da Editora do Autor, 10ª ed., 1974, p. 249.
ACOSTA, Walter P. op. cit., p. 250.
ACOSTA, Walter P. op. cit., p. 250.
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2. PERÍCIAS EM GERAL
Perícias em geral são todos os exames de natureza forense realizados por peritos,
nomeadamente Médicos Legistas e Peritos Criminais, destinados a prestar esclarecimentos à Polícia e à Justiça e que constituem a demonstração da existência de um fato, bem
como dos meios e modos empregados.
Segundo Pereira e Souza, “a perícia é, de todas as provas, a mais plena: prevalece
sobre as outras, porque aquilo que se vê é moralmente mais certo do que se ouve”.4
Ressalta Roberto Lyra que “o perito auxilia o juiz no conhecimento do fato e, como
tal, não é passível de avaliação técnico-processual. Ele não atua, porém, no convencimento. Do contrário, estaria cindida a função jurisdicional, por natureza indivisível”.5

3. MOMENTO DA DETERMINAÇÃO DA PERÍCIA
As perícias devem ser determinadas pela autoridade policial logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, nos termos do art. 6º, VII, do Código de Processo
Penal. O Delegado de Polícia deve evitar, por comodismo, ou por falta de atenção, requisitar perícia ao longo do Inquérito Policial, comportamento que, na maior parte das vezes, dificulta a comprovação da infração penal, uma vez que o laudo, produzido pelos
peritos, ainda que sem valor de prova absoluta, não vincula o Juiz, conforme dispõe o art.
182, tendo peso específico na solução do caso investigado, já que sua natureza jurídica é
de meio de prova.

4. PROCEDIMENTOS PARA REQUISIÇÃO DE EXAMES PERICIAIS
A iniciativa da requisição de exames periciais no curso do Inquérito Policial deverá
ser sempre da autoridade policial presidente do feito, proibindo-se as requisições periciais formuladas por integrantes das carreiras policiais civis, sendo vedadas aquelas
desprovidas de qualquer técnica ou pertinência com aquilo que a investigação criminal
objetiva apurar.
As requisições deverão mencionar, claramente, o objetivo da perícia, formulandose, sempre que possível, quesitos específicos, conforme fez a Polícia Civil, em 1985,
editando, através do Instituto de Criminalística do então DEPC, o “Manual de Orientação
para Requisições de Exames Periciais”, utilizado pela atual Superintendência da Polícia
Técnico-Científica.
Este Manual traz um anexo de sugestões para quesitação por parte da autoridade
policial, que deverá, nos casos omissos, buscar orientação através da leitura do tipo penal
violado.
4
5

400

ACOSTA, Walter P. op. cit., p. 251.
ACOSTA, Walter P. op. cit. p. 251.

MANUAL OPERACIONAL DO POLICIAL CIVIL

5. REALIZAÇÃO DAS PERÍCIAS
As perícias, em regra, são realizadas por 2 (dois) peritos oficiais, servidores públicos de nível universitário, que exercem esse múnus profissionalmente, estando dispensados de prestar compromisso, realizado por ocasião da posse no cargo.
Não havendo peritos oficiais, a autoridade, v.g., a policial ou judiciária, pode designar duas pessoas idôneas, tecnicamente habilitadas, que prestarão, mediante termo, o
compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, nos termos do art. 159, § 1º, do
Código de Processo Penal.
A propósito, expressivo é o teor do art. 180 do código de ritos que cogita da divergência entre um e outro perito, hipótese em que a autoridade nomeará um terceiro, na
qualidade de desempatador, a tal ponto que se este, também, divergir, poderá novo exame
ser ordenado pela autoridade, sob o crivo de outros peritos.

6. MODALIDADES DE PERÍCIAS
Deve a autoridade policial certificar-se de que pode ser periciado tudo aquilo que
seja suscetível de uma verificação técnica. Daí a expressão perícias em geral, conforme
verifica-se da análise dos arts. 158 usque 184 do estatuto processual penal.
Aliás, estão no Código de Processo Penal as normas reitoras das perícias em
geral: a autópsia, assim como a exumação (artigos. 162 e 166); o exame de lesões
corporais, seja o inicial, quando a autoridade, geralmente a policial, toma conhecimento do fato, seja o complementar, que poderá ser ordenado, pela autoridade, de
ofício, ou a pedido do Ministério Público, do ofendido, do acusado ou de seu defensor, sempre que objetivar a classificação das lesões, que podem ser leves, graves ou
gravíssimas (artigo 168) e que poderá ser feito logo que decorram 30 (trinta) dias, a
contar da data do crime, quando for o caso de se precisar a classificação do delito nos
termos do artigo 129, § 1º, I, do Código Penal, podendo sua falta, em qualquer caso,
ser suprida pela prova testemunhal (artigo 168, §§ 2º e 3º); o exame do local de
infração, corriqueiro em casos de homicídios, acidentes de trânsito etc. (artigo 169);
as perícias de laboratório, comuns nos exames toxicológicos que objetivam apurar, por
exemplo, envenenamento e embriaguez (artigo 170); o exame de local de crimes contra
o patrimônio, destinado a apurar os vestígios de destruição de obstáculos para a subtração da coisa (artigos 171 e 172); o exame de local de incêndio, para apurar a causa e
o lugar onde se iniciou o fogo (artigo 173); o exame para reconhecimento de escritos
ou grafotécnico, que estabelece regras para colheita de material (artigo 174) e o exame de instrumentos da infração, de realização obrigatória, quaisquer que sejam os
instrumentos utilizados na ação criminosa, e.g., armas de fogo, ou armas brancas, além
de variados instrumentos cortantes, perfurantes, contundentes etc (artigo 175), não se
devendo esquecer o exame de constatação de entorpecentes, previsto pelo art. 22, § 1º,
da Lei nº 6.368/76.
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7. CONFECÇÃO DE REQUISIÇÕES DE EXAMES PERICIAIS
As requisições de exames periciais devem ser preparadas de modo eficiente, com
formalidades mínimas para o desenvolvimento ágil dos trabalhos de Polícia Judiciária,
evitando-se, ao máximo, futuras nulidades.
As requisições informatizadas, na Polícia Civil do Estado de São Paulo, poderão
configurar modelos incompletos, de sorte que a autoridade policial pode valer-se dos
modelos tradicionais, impressos pela Imprensa Oficial.
Eventuais omissões encontradas nos modelos computadorizados podem ser supridas pela autoridade policial orientando o Escrivão de Polícia de seu cargo a colocar os
dados faltantes, facilmente encontráveis nos modelos tradicionais.

8. PRAZO DE COBRANÇA DE REQUISIÇÕES PERICIAIS
O dia-a-dia das atividades policiais judiciárias tem demonstrado que a extrema demora na remessa dos laudos pelo IML e pelo IC às unidades policiais requisitantes, mesmo em hipóteses de prisões em flagrante, tem prejudicado o curso das investigações.
Todavia, a autoridade policial não deve se esquecer de que o laudo pericial, nos
termos do parágrafo único do art. 160 do Código de Processo Penal, “será elaborado no
prazo máximo de 10 (dez) dias, podendo este prazo ser prorrogado, em casos excepcionais,
a requerimento dos peritos”, de tal sorte que, em caso de atraso, deverá, tomar providências junto aos Institutos, no sentido de tê-lo em mãos no mais curto espaço de tempo.

9. CUIDADOS ESPECIAIS EM DETERMINADAS REQUISIÇÕES
Em casos de lesões corporais, o Delegado de Polícia deve providenciar para que a
vítima seja submetida, logo que possível, e de forma imediata, a exame de corpo de
delito, a fim de que não desapareçam os vestígios.
As autoridades policiais, ao elaborarem as requisições médico-legais, em crimes
contra a pessoa, devem requisitar aos peritos que, além de responderem à quesitação,
justifiquem suas conclusões, evitando, assim, que os laudos sejam considerados imprestáveis pelos tribunais, conforme se lê em reiterada jurisprudência, e, especificamente, no
caso do “Maníaco do Parque”, onde um laudo médico-legal constatou que certa vítima de
homicídio, à época dos fatos, sofrera “morte natural”.
Os exames de laboratório, quer sejam requeridos para a comprovação da
materialidade do delito, quer nos crimes contra a saúde pública, ou quer para a comprovação de uma circunstância do tipo penal, exigem que os peritos, por ocasião do exame,
guardem material suficiente para a eventualidade de nova perícia nos termos do art. 170
do Código de Processo Penal, sendo raros os laudos que fazem constar que algum tipo de
material foi reservado para uma nova perícia, bem como o motivo pelo qual não foi
providenciada essa reserva.
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A fotografia é poderosa auxiliar da investigação criminal, de sorte que a autoridade policial deverá, nos termos da segunda parte do art. 170, do Código de Processo
Penal por ocasião da formulação da requisição, determinar, sempre que possível, a
ilustração fotográfica do cenário do crime, quaisquer que sejam eles, principalmente
naqueles que envolvam vítimas desconhecidas, em locais de encontro de drogas, ou até
mesmo no desenvolvimento do próprio exame pericial.

10. DESTINATÁRIOS DAS REQUISIÇÕES PERICIAIS
Costumeiramente, as requisições médico-legais são endereçadas ao Instituto Médico-Legal, devendo primar pela exatidão de dados em relação à vítima, à natureza do
pedido, se diretas, indiretas ou complementares, procurando a autoridade policial orientar a parte interessada para onde se dirigir, e em que horário, reforçando as indicações
fornecidas pelo escrivão de seu cargo.
As requisições destinadas ao Instituto de Criminalística comportam várias modalidades, nomeadamente, para exames de acidentes de trânsito, locais de acidentes, croqui
de locais, exame de local de homicídio, locais de crimes contra o patrimônio, exames
residuográficos, exames de acidentes de trabalho, exames químicos, de engenharia, de
contabilidade, de material grafotécnico, de armas de fogo, de projéteis, de balística, de
confronto, de comparação e outros.
Por ocasião da expedição dessas requisições, a autoridade policial deverá ater-se
aos quesitos dela constantes, a fim de que os Peritos Criminais, quando da confecção do
respectivo laudo, possam prestar as devidas informações, pareceres e conclusões finais,
de forma fundamentada, como exigida pela jurisprudência.
Não deve esquecer a autoridade policial de que, em casos envolvendo apreensão de
substâncias que causem dependência física ou psíquica, o material apreendido deve ser
enviado ao IML, e não ao IC, para a elaboração do laudo de constatação, suporte processual penal especial, para a lavratura de autos de prisão em flagrante contra dependentes,
ou traficantes, e igualmente, do laudo definitivo.
Outros exames específicos existem e que, não realizados pelo IML ou pelo IC, são
requisitados a outros órgãos públicos, i.e., Instituto Adolfo Lutz, na Capital, ou Unicamp,
em Campinas, e que deverão ser executados quando envolvam perícias sofisticadas relativas a produtos deteriorados, adulteração de combustíveis, substâncias nocivas à saúde
pública, exames fonéticos, de áudio, vídeo, películas cinematográficas, DNA etc.

11. FUNDAMENTO LEGAL
Segundo estabelece o artigo 176 do Código de Processo Penal, a autoridade e as
partes poderão formular quesitos até o ato da diligência, valendo ressaltar que esse dispositivo legal tem aplicação relativa no Inquérito Policial, visto que a natureza desse procedimento é inquisitorial.
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12. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A autoridade policial presidente do Inquérito Policial, e, por via de conseqüência,
das atividades de Polícia Judiciária, e que tem à sua disposição uma legislação processual
penal totalmente adequada à questão do exame do corpo de delito, e das perícias em
geral, deve evitar, ao máximo, o descumprimento do procedimento estipulado, principalmente dos prazos fixados para a elaboração dos laudos médico-legais e periciais.
As requisições de exames periciais, quando emergentes, deverão ser elaboradas
com os quesitos necessários ao esclarecimentos dos fatos em apuração, impondo-se, face
ao atual Estado Democrático de Direito, uma Polícia Judiciária eficiente, apoiada por
Médicos Legistas e Peritos Criminais capacitados à integralização do binômio
materialidade-autoria, e que se imponha como Polícia legalista.

13. QUESITOS
Veja a seguir os quesitos deste capítulo.
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REQUISIÇÕES DE EXAMES PERICIAIS
Código Penal
(Decreto-lei nº 2.848, de 7 – 12 – 1940)
Imputabilidade penal
Art. 26, e parágrafo único
Quesitação médico-legal para exame de sanidade mental do indiciado
1)

2)

3)
4)

O paciente submetido a exame era, ao tempo da ação (ou da omissão), por motivo de
doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, inteiramente
incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com
esse entendimento? (resposta especificada)
O paciente submetido a exame não possuía, ao tempo da ação (ou omissão), em
virtude de perturbação da saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto
ou retardado, a plena capacidade de entender o caráter criminoso do fato ou de
determinar-se de acordo com esse entendimento? (resposta especificada)
Qual essa doença mental ou de que natureza era essa perturbação da saúde mental?
Que grau de desenvolvimento mental apresenta o paciente submetido a exame?

Menores de dezoito anos
Art. 27
Quesitação médico-legal para exame de criança ou de adolescente
1)
2)
3)
4)

O paciente submetido a exame é menor ou maior de 18 (dezoito) anos de idade?
(resposta justificada)
O paciente apresentado a exame é menor de 18 (dezoito) anos de idade?
O paciente apresentado à exame é menor de 18 (dezoito) anos ou maior de 14 (catorze)
anos?
Qual a idade do paciente?

Embriaguez
Art. 28, II, e §§
Quesitação médico-legal para verificação de embriaguez
1)
2)
3)

4)

O paciente está embriagado pelo álcool ou por substância de efeitos análogos?
(resposta especificada)
Essa embriaguez é completa ou incompleta? (resposta especificada)
O paciente em virtude da embriaguez completa era, ao tempo da ação (ou da omissão),
inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento? (resposta especificada)
O paciente, em virtude da embriaguez, não possuía, ao tempo da ação (ou da omissão),
a plena capacidade de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento? (resposta especificada)
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5)
6)

O paciente, no estado em que se encontra, põe em perigo a segurança própria ou
alheia?
A embriaguez do paciente é habitual?

Homicídio simples
Art.121, caput
Quesitação criminalistica para exame da vitima
1)
2)
3)

Houve morte?
Qual a causa da morte?
Qual o instrumento ou meio que produziu a morte?

Homicídio qualificado
Art. 121, § 2º, III
Quesitação médico-legal para exame da vítima
1)
2)
3)
4)
5)

Houve morte?
Qual a causa?
Qual o instrumento ou meio que a produziu?
A morte foi produzida por veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio
insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum? (resposta especificada)
Foi a morte ocasionada por lesão corporal anterior, que, por sua sede, foi sua causa
eficiente?

Homicídio qualificado
Art. 121, § 2º, III
Quesitação criminalistica para exame de pessoa vitima de venefício
1)
2)
3)
4)

Houve propinação de veneno por meio endógeno ou exógeno?
Qual o veneno ministrado à vítima?
O veneno ministrado foi de tal qualidade ou em dose que causasse a morte da vítima,
ou que pudesse causá-la?
Não causando a morte, o veneno ministrado poderia produzir ou causar lesão corporal?

Homicídio culposo
Art.121, §§ 3º e 4º
Quesitação médico-legal para exame da vitima
1)
2)
3)
4)
5)
406

Houve morte?
Qual a causa da morte?
Qual o instrumento ou meio que produziu a morte?
A morte resultou de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício?
(resposta especificada)
Se, prestado imediato socorro ao ofendido, haveria possibilidade de resguardar a
sua vida?
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Infanticídio
Art. 123
Quesitação médico-legal para exame da vítima
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

Houve morte?
Ocorreu durante o parto, ou logo após?
Quantos dias de vida tinha o recém-nascido por ocasião do crime?
Qual a causa?
Foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura, ou por outro
meio insidioso ou cruel? (resposta especificada)
A morte foi ocasionada por meios diretos ou indiretos?
A morte foi produzida com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou
outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum? (resposta
especificada)
A morte ocorreu durante o parto ou logo após? (resposta justificada)

Quesitação médico-legal para exame da indiciada
1)
2)
3)

A paciente encontrava-se sob a influência do estado puerperal ao tempo do fato que
lhe é imputado?
Qual o seu estado mental?
Foi o ato criminoso praticado sob a influência do estado puerperal?

Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento
Art. 124
Quesitação médico legal para exame da vítima
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

Houve aborto?
Foi ele provocado?
Qual o meio utilizado para tal provocação?
O meio empregado foi adequado para a provocação do aborto?
Em conseqüência do aborto ou do meio empregado para provocá-lo, sofreu a gestante
incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, perigo de
vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, incapacidade permanente
para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou
função, ou deformidade permanente?
Era a provocação do aborto o único meio de salvar a vida da gestante?
A gestante é alienada ou débil mental?
Houve, ou não, expulsão do óvulo, embrião ou feto?

Aborto provocado por terceiro
Art. 125
Quesitação médico legal para exame da vítima
1)
2)

Houve aborto?
Foi ele provocado?
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3)
4)
5)

6)
7)
8)

Qual o meio utilizado para tal provocação?
O meio empregado foi adequado para a provocação do aborto?
Em conseqüência do aborto ou do meio empregado para provocá-lo, sofreu a gestante
incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, perigo de
vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, incapacidade permanente
para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou
função, ou deformidade permanente?
Era a provocação do aborto o único meio de salvar a vida da gestante?
A gestante é alienada ou débil mental?
Houve, ou não, expulsão do óvulo, embrião ou feto?

Aborto provocado com consentimento da gestante
Art. 126
Quesitação médico legal para exame da vítima
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

Houve aborto?
Foi ele provocado?
Qual o meio utilizado para tal provocação?
O meio empregado foi adequado para a provocação do aborto?
Em conseqüência do aborto, ou do meio empregado para provocá-lo, sofreu a gestante
incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, perigo de
vida, debilidade permanente de membro sentido ou função, incapacidade permanente
para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou
função, ou deformidade permanente?
Era a provocação do aborto o único meio de salvar a vida da gestante?
A gestante é alienada ou débil mental?
Houve, ou não, expulsão do óvulo, embrião ou feto?

Aborto
Art. 126, parágrafo único
Quesitação médico legal para exame da vítima
1)
2)
3)

A gestante é menor de 14 (catorze) anos?
A gestante é alienada ou débil mental?
Há lesão corporal ou qualquer outro vestígio indicando ter havido emprego de
violência?

Aborto seguido de morte da gestante
Art. 127
Quesitação médico-legal para exame cadavérico da vítima
1)
2)
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Houve morte?
Qual a sua causa?
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3)
4)
5)
6)

Há sinais de gravidez da vítima?
A morte da gestante sobreveio em conseqüência de aborto ou de meio empregado
para provocá-lo?
Qual o meio empregado para a provocação do aborto?
A morte foi precedida de provocação do aborto?

Aborto necessário
Art. 128, I
Quesitação médico legal para exame da vítima
1)

A provocação do aborto foi feita como único meio de salvar a vida da gestante?

Lesão corporal
Art. 129
Quesitação médico legal para exame inicial da vítima
1)
2)
3)

4)
5)
6)

Houve ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente? (resposta especificada)
Qual o instrumento ou meio que produziu a ofensa?
A ofensa foi produzida com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou
outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum? (resposta
especificada)
Da ofensa resultou perigo de vida?
Da ofensa resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta)
dias?
Da ofensa resultou debilidade permanente de membro, sentido ou função, incapacidade
permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro,
sentido ou função, ou deformidade permanente? (resposta especificada)

Lesão corporal de natureza grave
Art. 129, e §§
Quesitação médico-legal para exame complementar da vítima
1)
2)

3)

Da ofensa, objeto do exame de corpo de delito anterior, resultou ao paciente incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias?
Dessa ofensa resultou perigo de vida, debilidade permanente de membro ou função,
incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou
inutilização de membro, sentido ou função, ou debilidade permanente? (resposta
especificada) Se for o caso, acrescentar-se-á o seguinte quesito:
Dessa ofensa resultou aceleração de parto ou aborto? (resposta especificada)

Lesão corporal de natureza grave
Quesitação médico-legal para exame da vítima do sexo masculino
1)
2)

Há ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente?
Qual a natureza do agente, instrumento ou meio que a produziu?
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3)
4)

5)

Foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura, ou por outro
meio insidioso ou cruel? (resposta especificada)
Resultará incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, ou
perigo de vida, ou debilidade permanente de membro, sentido ou função? (resposta
especificada)
Resultará incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou
perda ou inutilização de membro, sentido ou função, ou deformidade permanente?
(resposta especificada).

Quesitação médico-legal para exame da vítima do sexo feminino
1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

Há ofensa à integridade corporal ou à saúde da paciente?
Qual a natureza do agente, instrumento ou meio que a produziu?
Foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura, ou por outro
meio insidioso ou cruel? (resposta especificada)
Resultará incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, ou
perigo de vida, ou debilidade permanente de membro, sentido ou função? (resposta
especificada)
Resultou aceleração de parto?
Resultará incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou
perda ou inutilização de membro, sentido ou função, ou deformidade permanente?
(resposta especificada)
Resultou aborto?

Lesão corporal culposa
Art.129, § 6º
Quesitação médico-legal para exame da vítima
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

Houve ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente? (resposta especificada)
Qual instrumento ou meio que produziu a ofensa?
Da ofensa resultou perigo de vida?
Da ofensa resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias?
Da ofensa resultou debilidade permanente de membro, sentido ou função, incapacidade
permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro,
sentido ou função, deformidade permanente? (resposta especificada)
Se, prestado socorro imediato ao ofendido, haveria possibilidade de diminuir as
conseqüências das lesões?
Nos casos indicados e para exame complementar, utilizar dos demais quesitos para
lesão corporal dolosa (art. 129 do CP), já relacionados.

Perigo de contágio venéreo
Art. 130
Quesitação médico-legal para exame da vítima
1)
2)
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O paciente está contagiado de moléstia venérea?
Qual a moléstia e onde está localizada?
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3)
4)

O contágio resultou ou pode ter resultado de relações sexuais ou de qualquer ato
libidinoso?
A moléstia é a mesma de que está contaminado o indiciado? (se por ocasião do exame
da vítima ainda não houver sido apresentado aos peritos, suprimir-se-á este quesito.)

Quesitação médico-legal para exame do indiciado
1)
2)
3)
4)

O paciente é portador de moléstia venérea?
Qual essa moléstia e onde está localizada?
O paciente sabia ou devia saber que estava contaminado dessa moléstia?
A moléstia venérea de que é portador o paciente torna-o capaz de expor alguém a
perigo, por meio de relações sexuais, ou de qualquer outro ato libidinoso? (resposta
justificada)

Perigo de contágio de moléstia grave
Artigo 131
Quesitação médico-legal para exame da vítima
1)
2)
3)
4)

O paciente está contagiado de moléstia grave?
Qual a moléstia?
De que modo se teria produzido o contágio?
A moléstia é a mesma de que está contaminado o indiciado? (este quesito não será
incluído na série se o exame da vítima se realizar antes do exame do indiciado.)

Quesitação médico-legal para exame do indiciado
1)
2)
3)
4)
5)

O paciente está contaminado de moléstia grave?
Qual a moléstia?
É contagiosa essa moléstia?
O paciente devia saber que estava contaminado dessa moléstia?
O ato imputado ao paciente era capaz de produzir o contágio de outrem?

Perigo para a vida ou saúde de outrem
Art. 132
Quesitação médico-legal para exame da vítima
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Qual o tipo de periclitação havida contra a vida ou saúde da vítima?
Qual o meio ou a causa que provocou essa periclitação?
Não sendo possível precisar a causa, qual a mais provável?
Da periclitação havida resultou comprometimento contra a vida, contra o patrimônio
ou contra ambos bens jurídicos?
O ato imputado ao agente expôs a vida ou a saúde do paciente a perigo direto e
iminente? (resposta especificada)
Qual foi este perigo? (resposta justificada)
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Abandono de incapaz
Art. 133
Quesitação médico-legal para exame da vítima
1)
2)
3)

O paciente era, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes
do seu abandono?
Do abandono resultou lesão corporal de natureza grave? (resposta especificada, com
referência ao art. 129, §§ 1º e 2º)
Do abandono resultou a morte do paciente?

Exposição ou abandono de recém-nascido
Art. 134
Quesitação médico-legal para exame da vítima
1)
2)
3)

O paciente era recém-nascido ao tempo de sua exposição ou abandono? (resposta
especificada)
Dessa exposição ou abandono resultou lesão corporal de natureza grave? (resposta
especificada, com referência ao art. 129, §§ 1º e 2º)
Dessa exposição ou abandono resultou a morte?

Omissão de socorro
Art. 135
Quesitação médico-legal para exame da vítima
1)
2)
3)
4)

O paciente era inválido ou estava ferido? (resposta especificada)
Da omissão de assistência, ou de socorro, resultou lesão corporal de natureza grave?
(resposta especificada, com referência ao art. 129, §§ 1º e 2º)
Da omissão de assistência, ou de socorro, resultou a morte?
Era possível prestar assistência ao paciente sem risco pessoal?

Maus tratos
Art. 136
Quesitação médico-legal para exame da vítima
1)
2)
3)
4)
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A vida ou a saúde do paciente foi exposta a perigo pela privação de alimentação ou
cuidados indispensáveis? (resposta justificada)
A vida ou a saúde do paciente foi exposta a perigo pela sujeição a trabalho excessivo
ou inadequado? (resposta justificada)
A vida ou a saúde do paciente foi exposta a perigo pelo abuso de meios de correção
ou de disciplina? (resposta justificada)
Do fato resultou lesão corporal de natureza grave? (resposta especificada, com
referência ao art. 129, §§ 1º e 2º)

MANUAL OPERACIONAL DO POLICIAL CIVIL

Constrangimento ilegal
Art. 146
Quesitação médico-legal para exame da vítima
1)
2)

Qual o tipo de violência física para a consecução do constrangimento?
Quais os vestígios materiais do evento, relacionáveis com o constrangimento,
encontrados no local?

Quesitação criminalística para exame de local de crime
1)
2)
3)

Há lesão corporal, ou outro vestígio, indicando ter havido emprego de violência
contra o paciente? (resposta justificada)
Há vestígio indicando ter havido emprego de qualquer outro meio para reduzir a
capacidade de resistência do paciente? (resposta justificada)
Qual o meio empregado?

Seqüestro e cárcere privado
Art.148
Quesitação médico-legal para exame da vítima
1)
2)
3)

O paciente apresenta sinal ou vestígio de grave sofrimento físico ou moral? (resposta
especificada)
Esse sofrimento resultou ou pode ter resultado de maus tratos em seqüestro ou cárcere
privado? (resposta justificada)
Esse sofrimento resultou ou pode ter resultado da natureza da detenção em seqüestro
ou cárcere privado? (resposta justificada)

Quesitação criminalística para exame de local de crime
1)
2)
3)

Qual o tipo de crime havido?
Qual o tipo de local em que se encontrava(m) a(s) pessoa(s) seqüestrada(s) ou
mantida(s) em cárcere privado?
Qual o lapso temporal em que a(s) pessoa(s) esteve (estiveram) privada(s) de sua liberdade?

Redução a condição análoga à de escravo
Art.149
Quesitação criminalística para exame de local
1)
2)

Houve redução da(s) pessoa(s) a condição análoga à de escravo?
Como foi consumada tal redução da liberdade individual?

Violação de correspondência
Art. 151
Quesitação criminalística para exame do objeto material do crime
1)
2)
3)

Houve devassamento de correspondência fechada?
Houve destruição de correspondência?
De que natureza era essa correspondência?
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Sonegação ou destruição de correspondência
Art. 151, § 1º, I
Quesitação criminalística para exame do objeto material do crime
1)
2)
3)
4)

No que consistiu, ou de que forma se processou, a violação ou sonegação da correspondência?
Como ocorreu a destruição da correspondência?
Qual o tipo de correspondência que foi violada, sonegada ou destruída?
A violação foi indevida, isto é, realizada por quem não de direito?

Violação de comunicação telegráfica, radioelétrica ou telefônica
Art. 151, II, III, IV
Quesitação criminalística para exame do objeto material do crime
1)
2)

No que consistiu, ou de que forma se processou, a violação ao serviço telegráfico,
telefônico ou radioelétrico?
Decorrentes da violação, quais foram as conseqüências à(s) pessoa(s) física(s) ou
jurídica(s) atingida(s)?

Furto qualificado
Art. 155, § 4º
Quesitação criminalística para exame de local de crime (1ª opção)
1)
2)
3)
4)
5)

Há vestígios de violência, mediante destruição ou rompimento de obstáculo à
subtração da coisa?
Em caso positivo, quais esses vestígios?
Quais os obstáculos destruídos ou rompidos pelo indiciado?
O indiciado empregou força, instrumento ou equipamento para destruir ou romper
os obstáculos à subtração da coisa?
Qual a natureza dessa força, instrumento ou equipamento?

Quesitação criminalística para exame de local de crime (2ª opção)
1)
2)
3)

4)
5)
6)

Qual a natureza do local examinado?
Qual o meio utilizado pelo indiciado para ter acesso ao local do crime: destruição ou
rompimento de obstáculo, ou mediante escalada, uso de chave falsa ou outro meio?
Existem, internamente, no local do crime, vestígios de destruição ou rompimento de
obstáculo ou teria ocorrido escalada, uso de chave falsa ou outro meio tendente à
subtração da coisa?
Em que época presume-se tenha ocorrido o fato criminoso?
Houve emprego de instrumento(s)? Em caso positivo, qual(is)?
Existem vestígios, marcas, objetos documentos ou outros detalhes que venham a
permitir a futura identificação do(s) autor(es)?

Quesitação criminalística para exame de local de crime (3ª opção)
1)
2)
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Há vestígios de violência às coisas ou objetos?
Em que consistem esses vestígios?
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3)
4)
5)
6)
7)

Seu aspecto indica terem sido eles produzidos recentemente?
Por essa violência foram vencidos obstáculos? (esclarecer se por rompimento, por
destruição, deslocamento, por escalada, ou por outro meio empregado)
Qual era, ou quais eram esses obstáculos?
Houve emprego de instrumento ou instrumentos?
Qual foi, ou quais foram esses instrumentos?

Quesitação criminalística para exame de local de crime (4ª opção)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Houve destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa?
Qual foi o obstáculo destruído ou rompido?
Houve escalada? (resposta justificada)
Houve destreza? (resposta justificada)
Qual o meio ou instrumento empregado?
Houve emprego de chave falsa? (resposta justificada)
Em que época presumível ocorreu o fato?

Quesitação criminalística para exame de local (5ª opção)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Qual a natureza do local examinado?
Qual o meio usado para o acesso a esse local: com destruição ou rompimento de
obstáculo, ou mediante escalada, uso de chave falsa ou outro?
Há, internamente, vestígios de destruição ou rompimento de obstáculo ou teria
ocorrido escalada, uso de chave falsa ou outro meio tendente à subtração de coisas?
Em que época se presume tenha ocorrido o fato?
Houve emprego de instrumento ou instrumentos? Quais?
Existiam vestígios, marcas, objetos, documentos ou outros que venham a permitir a
futura identificação do autor ou autores?

Quesitação criminalística para exame de instrumento de crime
1)
2)
3)

Qual a natureza e características do instrumento apresentado a exame?
Esse material pode ser utilizado eficazmente para a prática de furto, mediante
rompimento de obstáculo ou escalada?
Podem os senhores peritos fornecer outros dados relevantes à investigação em curso?

Roubo
Art. 157
Quesitação médico-legal para exame da vítima
1)
2)
3)

Há lesão corporal, ou outro vestígio, indicando ter havido emprego de violência
contra o paciente? (resposta justificada)
Há vestígios indicando ter havido emprego de qualquer outro meio para reduzir o
paciente à impossibilidade de resistência?
Qual o meio ou instrumento empregado?
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4)
5)

Da violência resultou lesão corporal de natureza grave? (resposta especificada, com
referência ao artigo 129, §§ 1º e 2º)
Da violência resultou morte?

Quesitação criminalística para exame de local de crime
1)
3)
4)
5)
6)
7)

Qual a natureza do local examinado?
Qual o meio usado para o acesso a esse local: com destruição ou rompimento de
obstáculo, ou mediante escalada, uso de chave falsa ou outro?
Há, internamente, vestígios de destruição ou rompimento de obstáculo ou teria
ocorrido escalada, uso de chave falsa ou outro meio tendente à subtração de coisas?
Em que época se presume tenha ocorrido o fato?
Houve emprego de instrumento ou instrumentos? Quais?
Existiam vestígios, marcas, objetos, documentos ou outros que venham a permitir a
futura identificação do autor ou autores?

Extorsão
Art. 158
Quesitação médico-legal para exame da vítima
1)
2)
3)
4)

Há lesão corporal, ou outro vestígio, indicando ter havido emprego de violência
contra o paciente?
Qual o meio ou instrumento empregado?
Da violência resultou lesão corporal de natureza grave? (resposta especificada, com
referência ao artigo 129, §§ 1º e 2º)
Da violência resultou morte?

Extorsão mediante seqüestro
Art. 159
Quesitação médico-legal para exame da vítima
1)
2)
3)
4)

Há lesão corporal, ou outro vestígio, indicando ter havido emprego de violência
contra o paciente?
Qual o meio ou instrumento empregado?
Da violência resultou lesão corporal de natureza grave? (resposta especificada, com
referência ao artigo 129, §§ 1º e 2º)
Da violência resultou morte?

Quesitação criminalística para exame de local de crime
1)
2)
3)
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Qual o tipo de crime havido?
Qual o tipo de local em que se encontrava(m) a(s) pessoa(s) seqüestrada(s)?
Qual o lapso temporal em que a(s) pessoa(s) esteve (estiveram) privada(s) de sua
liberdade?
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Alteração de limites
Art. 161
Quesitação criminalística para exame de local de crime
1)
2)
3)
4)

Houve alteração de limites de acordo com dois levantamentos planimétricos e os
dois memoriais de cálculo inclusos?
Houve supressão ou deslocamento de tapume, ou marco, ou qualquer outro sinal
indicativo de linha divisória? (resposta especificada)
Em que consistiu a supressão ou o deslocamento?
Qual imóvel acrescido com a supressão ou deslocamento?

Alteração de limites
Art. 161, § 1º, I e II
Quesitação criminalística para exame de local de crime
1)

Houve supressão ou deslocamento de tapume, marco ou qualquer outro sinal
indicativo de linha divisória?

Usurpação de águas
Art. 161, § 1º, I
Quesitação criminalística para exame de local de crime
1)
2)
3)
4)

Houve desvio ou represamento de águas?
Como se operou o desvio ou represamento?
Em proveito de quem se fez o desvio ou represamento?
Em que consistiu o proveito?

Supressão ou alteração de marca em animais
Art. 162
Quesitação criminalística para exame do objeto material do crime
1)
2)
3)
4)

Foi suprimida ou alterada no animal apresentado a exame marca ou sinal indicativo
de propriedade? (resposta especificada)
Como se operou a supressão ou alteração?
Há vestígios indicativos da marca ou sinal suprimido ou alterado?
Qual era a marca ou sinal?

Quesitação criminalística para exame de local de crime
1)
2)
3)

Qual a natureza do local examinado?
Qual o meio usado para o acesso a esse local: com destruição ou rompimento de
obstáculo, ou mediante escalada, uso de chave falsa ou outro?
Há, internamente, vestígios de destruição ou rompimento de obstáculo ou teria ocorrido
escalada, uso de chave falsa ou outro meio tendente à subtração de coisas?
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4)
5)
6)

Em que época se presume tenha ocorrido o fato?
Houve emprego de instrumento ou instrumentos? Quais?
Existiam vestígios, marcas, objetos, documentos ou outros que venham a permitir a
futura identificação do autor ou autores?

Dano
Art. 163
Quesitação criminalística para exame de local de crime (1ª opção)
1)
2)
3)
4)

Houve destruição, inutilização ou deterioração da coisa submetida a exame? (resposta
especificada)
Qual o meio e quais os instrumentos empregados?
Houve emprego de substância inflamável ou explosiva?
Qual o valor do dano causado?

Quesitação criminalística para o exame de local de crime (2ª opção)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Qual a natureza do local examinado?
Qual o meio usado para o acesso a esse local: com destruição ou rompimento de
obstáculo, ou mediante escalada, uso de chave falsa ou outro?
Há, internamente, vestígios de destruição ou rompimento de obstáculo ou teria
ocorrido escalada, uso de chave falsa ou outro meio tendente à subtração de coisas?
Em que época se presume tenha ocorrido o fato?
Houve emprego de instrumento ou instrumentos? Quais?
Existiam vestígios, marcas, objetos, documentos ou outros que venham a permitir a
futura identificação do autor ou autores?

Dano qualificado
Art. 163, parágrafo único, e I usque IV
Quesitação criminalística para exame de local de crime
1)
2)

Qual a extensão dos danos produzidos pela ação criminosa?
Quais os objetos ou instrumentos que o produziu?

Dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico
Art. 165
Quesitação criminalística para exame de local de crime
1)
2)

3)
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Houve destruição, inutilização ou deterioração do bem particular, ou público
submetido a exame?
Houve destruição, inutilização ou deterioração parcial, ou total, do (edifício, passeio
ou monumento, estátua, ornamento, livro de notas, registro, livro, papel ou
documento) apresentado a exame?
Em que consistiu a destruição, inutilização ou deterioração do objeto submetido a
exame?
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4)
5)

Quais os meios utilizados pelo indiciado no cometimento do crime?
O indiciado lançou mão de incêndio, inundação ou outro recurso para a consumação
do crime?

Alteração de local especialmente protegido
Art. 166
Quesitação criminalística para exame de local de crime
1)
2)

Houve alteração do aspecto do local examinado?
Em que consistiu?

Apropriação indébita
Art. 168
Quesitação criminalística para exame de local de crime
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Qual a natureza do local examinado?
Qual o meio usado para o acesso a esse local: com destruição ou rompimento de
obstáculo, ou mediante escalada, uso de chave falsa ou outro?
Há, internamente, vestígios de destruição ou rompimento de obstáculo ou teria
ocorrido escalada, uso de chave falsa ou outro meio tendente à subtração de coisas?
Em que época se presume tenha ocorrido o fato?
Houve emprego de instrumento ou instrumentos? Quais?
Existiam vestígios, marcas, objetos, documentos ou outros que venham a permitir a
futura identificação do autor ou autores?

Fraude na entrega da coisa
Art. 171, IV
Quesitação criminalística para exame do objeto material do crime
1)
2)
3)

No que consistiu tecnicamente a fraude?
Foi ela praticada por meio de destruição total ou parcial da coisa ou através de lesão
à integridade física?
A fraude foi praticada contra que tipo de coisa?

Fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro
Art. 171, V
Quesitação criminalística para exame do objeto material do crime
1)

Houve destruição total ou parcial da coisa submetida a exame? (resposta especificada)

Quesitação médico-legal para exame da víima
1)
2)
3)

Houve lesão ao próprio corpo ou à saúde? (resposta especificada)
Houve agravação das conseqüências da lesão ou doença? (resposta especificada)
Como foi produzida?
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Fraude no comércio
Art. 175
Quesitação criminalística para exame do objeto material do crime
1)
2)

Qual a espécie de mercadoria submetida a exame?
Essa mercadoria está falsificada ou deteriorada? (resposta justificada)

Art. 175, § 1º
Quesitação criminalística para exame do objeto material do crime
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Qual a espécie da coisa submetida a exame?
Houve emprego de metal em qualidade ou peso diverso do encomendado? (resposta
especificada)
Houve emprego de pedra falsa por verdadeira, ou pedra de menor valor do que a
encomendada? (resposta especificada)
A pedra submetida a exame é falsa?
O metal submetido a exame é precioso?
Essa imitação pode induzir em erro ou enganar o consumidor?

Atentado contra a liberdade de trabalho
Art. 197
Quesitação médico-legal para exame da vítima
Formular quesitos relativos à “violência”.
Violência em geral
1)
2)

Há sinais ou vestígios indicando ter havido emprego de violência contra o paciente?
Quais são?

Notas: No caso de ter havido lesão corporal, formular os quesitos da respectiva série.
No caso de violência contra a coisa, formular os quesitos da série de “dano”.
Atentado contra a liberdade de contrato de trabalho e boicotagem violenta
Art. 198
Quesitação médico-legal para exame da vítima
Formular quesitos relativos à “violência”.
Atentado contra a liberdade de associação
Art. 199
Quesitação médico-legal para o exame da vítima
Formular quesitos relativos à “violência”.
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Paralisação de trabalho seguida de violência ou perturbação da ordem
Art. 200
Quesitação médico-legal para o exame da vítima
Formular quesitos relativos à “violência”.
Invasão de estabelecimento industrial, comercial ou agrícola. Sabotagem
Art. 202
Quesitação criminalística para exame de local de crime
1)
2)
3)

No que consistiu a sabotagem?
Houve invasão do estabelecimento industrial, comercial ou agrícola e provocação
de danos materiais nos mesmos?
Quais foram esses danos?

Frustração de direito assegurado por lei trabalhista
Art. 203
Quesitação criminalística para exame do objeto material do crime
Formular quesitos relativos à “violência”.
Frustração de lei sobre a nacionalização do trabalho
Art. 204
Quesitação criminalística para exame do objeto material do crime
Formular quesitos relativos à “violência”.
Ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo
Art. 208
Quesitação criminalística para exame do objeto material do crime
Formular quesitos relativos à “violência”.
Impedimento ou perturbação de cerimônia funerária
Art. 209
Quesitação criminalística para exame do objeto material do crime
Formular quesitos relativos à “violência”.
Violação de sepultura
Art. 210
Quesitação criminalística para exame de local de crime
1)
2)

Houve violação ou profanação da sepultura ou urna funerária? (resposta especificada)
Em que consistiu essa violação (ou profanação)?
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Destruição, subtração ou ocultação de cadáver
Art. 211
Quesitação médico-legal para exame do cadáver
1)
2)
3)

Houve destruição de cadáver, ou parte dele? (resposta especificada)
Em que consistiu essa destruição?
Como foi produzida?

Vilipêndio a cadáver
Art. 212
Quesitos médico-legais para exame do cadáver
1)
2)

Houve vilipêndio ao cadáver ou às suas cinzas? (resposta especificada)
Em que consistiu esse vilipêndio?

Estupro
Art. 213
Quesitação médico-legal para exame da vítima
1)
2)
3)
4)

Houve conjunção carnal?
Houve ruptura do hímen?
Qual a data provável dessa ruptura?
Há lesão corporal, ou outro vestígio, indicando ter havido emprego de violência, e,
no caso afirmativo, qual o meio empregado? (resposta justificada)
5) Da violência resultou lesão corporal de natureza grave? (resposta especificada, com
referência ao art. 129, §§ 1º e 2º)
6) Da violência resultou a morte da paciente?
7) A paciente é maior ou menor de 14 (catorze) anos, ou é maior ou menor de 18
(dezoito) anos? (resposta justificada)
8) A paciente é alienada ou débil mental? (resposta justificada)
9) Houve qualquer outra causa que tivesse impossibilitado a paciente de oferecer
resistência? (resposta justificada)
10) No caso indicado, formular ainda os quesitos para exame de constatação de crime
de perigo de contágio venéreo.

Atentado violento ao pudor
Art. 214
Quesitação médico-legal para exame da vítima
1)
2)
3)

4)
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Há vestígios de ato libidinoso?
Há vestígios de violência, e, em caso afirmativo, qual o meio empregado?
Da violência resultou para a vítima incapacidade para as ocupações habituais por
mais de 30 (trinta) dias ou perigo de vida, ou debilidade permanente ou perda ou
inutilização de membro, sentido ou função, ou incapacidade permanente para o trabalho,
ou enfermidade incurável, ou deformidade permanente? (resposta especificada)
A vítima é alienada ou débil mental?
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5)

Houve outra causa, diversa da idade não superior a 14 (catorze) anos, alienação ou
debilidade mental que a impossibilitasse de oferecer resistência?

Posse sexual mediante fraude
Art. 215
Quesitação médico-legal para exame da vítima
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

Houve prática de ato libidinoso?
Em que consistiu?
Houve violência?
Qual o meio empregado?
Da violência resultou para a vítima incapacidade de para as ocupações habituais por
mais de 30 (trinta) dias, ou perigo de vida, ou debilidade permanente de membro,
função ou sentido, ou aceleração de parto, ou incapacidade permanente para o
trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de membro, sentido ou
função, ou deformidade permanente, ou aborto?
A vítima é alienada ou débil mental?
Houve qualquer outra causa que tivesse impossibilitado a vítima de resistir?

Atentado ao pudor mediante fraude
Art. 216
Quesitação médico-legal para o exame da vítima
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Houve prática de ato libidinoso?
Em que consistiu?
Há lesão corporal, ou outro vestígio, indicando ter havido emprego de violência e,
no caso afirmativo, qual o meio empregado? (resposta justificada)
Da violência resultou lesão corporal de natureza grave? (resposta especificada, com
referência ao art. 129, §§ 1º e 2º)
Da violência resultou a morte do paciente?
O paciente é maior ou menor de 14 (catorze) anos, ou é maior ou menor de 18
(dezoito) anos? (resposta justificada)
O paciente é alienado ou débil mental? (resposta justificada)
Houve qualquer outra causa que impossibilitasse o paciente de oferecer resistência?
(resposta justificada)
No caso indicado, formular ainda os quesitos referentes ao exame de crime de perigo
de contágio venéreo.

Sedução
Art. 217
Quesitação médico-legal para exame da vítima
1)
2)
3)

A paciente é virgem?
Há vestígios de desvirginamento recente?
Há outros vestígios de conjunção carnal recente?
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4)
5)

6)
7)

Há vestígios de violência e, em caso positivo, qual o meio empregado?
Da violência resultou para a vítima incapacidade para as ocupações habituais por
mais de 30 (trinta) dias, ou perigo de vida, ou debilidade permanente ou perda,
inutilização de membro, sentido ou função, ou incapacidade permanente para o
trabalho, ou enfermidade incurável, ou deformidade permanente, ou aceleração de
parto, ou aborto? (resposta especificada)
A vítima é alienada ou débil mental?
Houve outra causa, diversa da idade não maior de 14 (catorze) anos, alienação ou
debilidade mental, que a impossibilitasse de oferecer resistência?

Corrupção de menores
Art. 218
Quesitação médico-legal para o exame da vítima (1ª opção)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Houve prática de ato libidinoso?
Em que consistiu?
Há lesão corporal, ou outro vestígio, indicando ter havido emprego de violência e,
no caso afirmativo, qual o meio empregado? (resposta justificada)
Da violência resultou lesão corporal de natureza grave? (resposta especificada, com
referência ao art. 129, §§ 1º e 2º)
Da violência resultou a morte do paciente?
O paciente é maior ou menor de 14 (catorze) anos, ou é maior ou menor de 18
(dezoito) anos? (resposta justificada)
O paciente é alienado ou débil mental? (resposta justificada)
Houve qualquer outra causa que impossibilitasse o paciente de oferecer resistência?
(resposta justificada)
No caso indicado, formular ainda os quesitos referentes ao exame de crime de perigo
de contágio venéreo.

Quesitação médico-legal para o exame da vítima (2ª opção)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Houve corrupção de menores?
Houve rompimento do véu himeneal ou fissura anal?
Qual o meio empregado?
Houve cópula carnal?
Houve violência para fim libidinoso?
Qual o meio empregado que impossibilitaram a vítima de defender-se?

Crimes contra os costumes
Arts. 213 usque 218
Quesitação genérica (1ª opção)
1)

2)
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Houve estupro, ou atentado violento ao pudor, ou posse sexual mediante fraude, ou
atentado ao pudor mediante fraude, ou sedução, ou corrupção de menores, ou rapto
violento ou mediante fraude, ou rapto consensual?
Houve rompimento do véu himeneal ou fissura anal?
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3)
4)
5)
6)

Qual o meio empregado?
Houve cópula carnal?
Houve violência para fim libidinoso?
Qual o meio empregado que impossibilitaram a vítima de defender-se?

Conjunção carnal
Arts. 213 usque 218
Quesitação genérica (2ª opção)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

Houve conjunção carnal?
Qual a data provável dessa conjunção?
Era virgem a paciente?
Houve violência para essa prática?
Qual o meio dessa violência?
Da violência resultou para a vítima: incapacidade para as ocupações habituais por
mais de 30 (trinta) dias, ou perigo de vida, ou debilidade permanente de membro,
sentido ou função, ou aceleração de parto, ou incapacidade permanente para o
trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de membro, sentido ou
função, ou deformidade permanente ou aborto?
É a vítima alienada ou débil mental?
Houve qualquer outra causa que tivesse impossibilitado a vítima de resistir?

Rapto violento ou mediante fraude
Art. 219
Quesitação criminalística para exame de local de rapto
1)
2)

Houve efetivamente rapto através de violência física?
Qual foi o tipo dessa violência e como pode ela ser comprovada materialmente?

Rapto consensual
Art. 220
Quesitação médico-legal para exame da vítima
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Houve rapto consensual?
Houve rompimento do véu himeneal ou fissura anal?
Qual o meio empregado?
Houve cópula carnal?
Houve violência para fim libidinoso?
Qual o meio empregado que impossibilitou a vítima de defender-se?

Parto suposto. Supressão ou alteração de direito inerente, ao estado civil de recém
nascido
Art. 242
Quesitação médico-legal para exame da vítima
1)
2)
3)

Houve parto?
Qual a data provável desse parto?
Qual a idade da criança dada como filha pela paciente?
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Quesitação médico-legal para exame da indiciada
1)
2)
3)
4)

A examinada está grávida, ou não?
A examinada esteve efetivamente grávida ou deu à luz recentemente?
A criança apresentada como filho(a) da examinanda nasceu a termo?
A criança apresentada como filho(a) da examinanda é ou parece ser própria ou alheia?

Incêndio
Art. 250
Quesitação criminalística para exame de local de crime (1ª opção)
1)
2)
3)
4)
5)

Houve incêndio?
Qual o material que o produziu?
Qual o modo por que foi, ou parece ter sido, produzido o incêndio?
Qual a natureza do edifício, construção ou das coisas incendiadas?
Quais os efeitos ou os resultados do incêndio?

Quesitação criminalística para exame de local de crime (2ª opção)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Houve incêndio?
Onde o fogo teve início?
Qual a sua causa?
Não sendo possível precisar sua causa, qual a mais provável?
Do incêndio resultou perigo para a integridade física, para a vida ou para o patrimônio
alheio?
Qual a extensão dos danos produzidos pelo incêndio?
Existem eventuais vestígios de objeto(s), produto(s) químico(s) ou material(is)
explosivos utilizados na ação criminosa?

Quesitação criminalística para exame de local de crime (3ª opção)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Houve incêndio?
Qual a natureza, finalidade e utilização da coisa incendiada?
Onde se originou o incêndio?
Qual a causa determinante?
Foi acidental, proposital ou resultou de imprudência, negligência ou imperícia?
(resposta justificada)
O incêndio expôs a perigo a integridade física, a vida ou o patrimônio de outrem?
(resposta especificada)
Houve dano?
Qual a sua extensão?
Qual o seu valor?

Incêndio
Art. 250
Quesitação criminalística para exame pericial contábil
1) Qual o capital da firma?
1) Acha-se o mesmo integralizado?
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2)
3)
4)
5)
6)
8)
9)

Quando foi levantado o último balanço?
Pelo exame dos livros podem os peritos determinar o valor do estoque de mercadoria
que deveria existir no estabelecimento quando irrompeu o incêndio?
Qual o valor dos móveis e utensílios que existiam no estabelecimento, constantes da
escrita da firma?
Acha-se o estabelecimento no seguro e em qual ou quais companhias seguradoras?
Qual a situação econômico-financeira da firma?
Podem os senhores peritos prestar outros esclarecimentos que possam ser úteis à
elucidação do inquérito?
Os quesitos devem ser objetivos, explícitos, que enfoquem de maneira específica a
infração penal, questionando sobre os artifícios contábeis empregados para dissimular
o fato ilícito praticado, bem como o modus operandi e o quantum obtido ardilosamente.

Explosão
Art. 251
Quesitação criminalística para exame de local de crime (1ª opção)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Houve explosão?
Onde ocorreu?
Qual a sua causa?
Não sendo possível precisar a causa, qual a mais provável?
Da explosão resultou perigo para a integridade física, para a vida ou para o patrimônio
de outrem?
Qual a extensão dos danos produzidos pela explosão?
Qual a natureza do material explosivo utilizado?

Quesitação criminalística para exame de local de crime (2ª opção)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Houve explosão, arremesso ou colocação de engenho de dinamite ou de substância
de efeito análogo? (resposta especificada)
A explosão, o arremesso, ou a colocação desse engenho expôs a perigo a vida, a
integridade física ou o patrimônio de outrem? (resposta especificada)
Qual a natureza, finalidade e utilização da coisa visada?
Qual a espécie do engenho e qual a natureza da substância?
Qual a sua carga?
Houve dano?
Qual a sua extensão?
Qual o seu valor?

Uso de gás tóxico ou asfixiante
Art. 252
Quesitação criminalística para exame de local de crime
1)
2)

Houve uso de gás tóxico ou asfixiante?
Qual a sua natureza?
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3)
4)
5)
6)

O uso desse gás expôs a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem?
(resposta especificada)
Houve dano?
Qual a sua extensão?
Qual o seu valor?

Fabrico, fornecimento, aquisição, posse ou transporte de explosivos ou gás tóxico
ou asfixiante
Art. 253
Quesitação criminalística para exame de local de crime
1)
2)

O material apresentado a exame constitui substância ou engenho explosivo, gás tóxico
ou asfixiante? (resposta especificada)
O material apresentado a exame é destinado à fabricação de substância ou engenho
explosivo, gás tóxico ou asfixiante? (resposta especificada)

Inundação
Art. 254
Quesitação criminalística para exame de local de crime
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Houve inundação?
Qual o fato que a ocasionou?
Qual a natureza e utilidade do prédio inundado?
Quais os efeitos ou resultados produzidos pela inundação?
O que foi inundado?
Foi a inundação acidental, proposital ou resultou de imprudência, negligência ou
imperícia? (resposta especificada)
A inundação expôs a perigo a vida ou a integridade física de outrem? (resposta especificada)
A inundação expôs a perigo o patrimônio de outrem? (resposta especificada)
Qual o valor do dano?

Perigo de inundação
Art. 255
Quesitação criminalística para exame de local de crime
1)
2)
3)
4)
5)
6)
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Houve remoção, destruição ou inutilização de obstáculo natural ou obra destinada a
impedir inundação?
Qual era o obstáculo natural ou a obra destinada a impedir a inundação?
Onde ocorreu o fato?
Foi o fato acidental, proposital ou resultou de imprudência, negligência ou imperícia?
Qual a natureza do imóvel em que ocorreu a remoção, destruição ou inutilização do
obstáculo ou obra, e qual a natureza da coisa sujeita a ser inundada?
A remoção, destruição ou inutilização expôs a perigo a vida ou a integridade física
de outrem?
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7)
8)
9)

A remoção, destruição ou inutilização expôs a perigo o patrimônio de outrem?
Qual o valor do dano?
Qual a sua extensão?

Desabamento ou desmoronamento
Art. 256
Quesitação criminalística para exame de local de crime
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Houve desabamento ou desmoronamento?
Qual a natureza da coisa desabada ou desmoronada?
O desabamento ou desmoronamento foi acidental, proposital ou resultou de
imprudência, negligência ou imperícia? (resposta especificada)
Esse desabamento ou desmoronamento expôs a perigo a integridade física, a vida ou
o patrimônio de outrem? (resposta especificada)
Houve dano?
Qual a sua extensão?
Qual o seu valor?

Subtração, ocultação ou inutilização de material de salvamento
Art. 257
Quesitação criminalística para exame de local de crime
1)

Houve inutilização de aparelho, material ou meio destinado ao serviço de combate
ao perigo, de socorro ou salvamento?

Formas qualificadas de crime de perigo comum
Art. 258
Quesitação médico-legal para exame da vítima
1)

Em todos os crimes de perigo comum, se houver resultado lesão corporal ou morte,
devem ser formulados os quesitos relativos à lesão corporal ou à morte. (art.258)

Difusão de doença ou praga
Art. 259
Quesitação criminalística para exame de local de crime (1ª opção)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Houve difusão de doença ou praga que pudesse causar dano a floresta, plantação ou
animais de utilidade econômica?
Qual a doença ou praga difundida?
A difusão foi acidental, proposital ou resultou de imprudência, negligência ou
imperícia? (resposta especificada)
Houve dano?
Qual a sua extensão?
Qual o seu valor?
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Quesitação criminalística para exame de local de crime (2ª opção)
1)
2)
3)

O local examinado permite afirmar que houve difusão de doença ou praga que possa
ter causado dano à floresta, plantação ou animais de utilidade econômica?
Qual o tipo de doença ou praga constatada e qual sua potencialidade danosa?
É possível constatar-se de que existem indícios de que a difusão de doença ou praga
em exame foi dolosa ou culposa?

Perigo de desastre ferroviário
Art. 260
Quesitação criminalística para exame de local de crime
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Houve destruição, danificação ou desarranjo, total ou parcial, de linha férrea, material
rodante ou de tração, obra de arte ou instalação? (resposta especificada)
Qual o meio empregado?
Houve colocação de obstáculo na linha?
Qual foi ele?
Houve interrupção ou embaraço do funcionamento do telégrafo, telefone ou radiotelegrafia? (resposta especificada)
Houve prática de outro ato de que pudesse resultar desastre? (resposta justificada)
Houve impedimento ou perturbação do serviço de estrada de ferro? (resposta
justificada)
Do fato resultou desastre?
Como se verificou?
Houve dano?
Qual o seu valor?
O desastre foi acidental, proposital ou resultou de imprudência, negligência ou
imperícia? (resposta justificada)
Do desastre resultou lesão corporal ou morte? (resposta especificada, com referência
aos arts. 121 e 129 e seus parágrafos)

Atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo
Art. 261
Quesitação criminalística para exame de local de crime
1)
2)
3)
4)
5)
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A embarcação ou aeronave foi exposta a perigo? (resposta justificada)
Houve prática de ato tendente a impedir ou dificultar a navegação marítima, fluvial
ou aérea? (resposta justificada)
Do fato resultou naufrágio, submersão ou encalhe de embarcação, ou a queda ou
destruição de aeronave? (resposta especificada)
O sinistro resultou de imprudência, negligência ou imperícia?
Do sinistro resultou lesão corporal ou morte? (resposta especificada, com referência
aos arts. 121 e 129 e seus parágrafos)
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Atentado contra a segurança de outros meios de transporte
Art. 262
Quesitação criminalística para exame de local de crime
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Houve exposição a perigo de meio de transporte público?
Qual esse meio de transporte?
Foi impedido ou dificultado o funcionamento desse meio de transporte?
Em que consistiu a exposição a perigo, o impedimento ou a dificultação? (resposta
justificada)
Do fato resultou desastre?
O desastre resultou de imprudência, negligência ou imperícia? (resposta especificada)
Do desastre resultou lesão corporal ou morte? (resposta especificada, com referência
aos arts. 121 e 129 e seus parágrafos)

Arremesso de projétil
Art. 264
Quesitação criminalística para exame do objeto material do crime
1)
2)
3)

Houve arremesso de projétil contra veículo em movimento?
Esse veículo era destinado ao transporte público?
Do fato resultou lesão corporal ou morte? (resposta especificada)

Atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública
Art. 265
Quesitação criminalística para exame de local de crime
1)
2)
3)

Houve atentado contra a segurança ou o funcionamento de serviço de utilidade
pública?
Qual esse serviço?
Em que consistiu o atentado?

Interrupção ou perturbação de serviço telegráfico ou telefônico
Art. 266
Quesitação criminalística para exame de local de crime
1)
2)
3)
4)

Houve interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, radiotelegráfico ou telefônico? (resposta especificada)
Foi impedido ou dificultado o restabelecimento do serviço interrompido ou perturbado?
Em que consistiu a interrupção, a perturbação, o impedimento ou a dificultação? (resposta justificada)
O fato ocorreu por ocasião de calamidade pública?
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Epidemia
Art.267
Quesitação criminalística para exame de local de crime
1)
2)
3)

Houve epidemia mediante a propagação de germes patogênicos?
Essa epidemia foi causada por imprudência, negligência ou imperícia?
Dessa epidemia resultou morte?

Envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal
Art. 270
Quesitação criminalística para exame de água potável (1ª variante)
1)
2)
3)

A água submetida a exame está envenenada?
Qual o veneno?
Qual a quantidade encontrada?

Quesitação criminalística para exame de substância alimentícia ou medicinal (2ª variante)
1)
2)
3)
4)

O material submetido a exame é substância alimentícia ou medicinal? (resposta
especificada).
Esse material está envenenado?
Qual o veneno?
Qual a quantidade encontrada?

Envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal
Art. 270, § § 1º e 2º
Quesitação criminalística para exame do objeto material do crime
1)
2)
3)

A água, ou substância alimentícia ou medicinal, submetida a exame encontra-se
envenenada?
Qual a substância que produziu o envenenamento?
Existem indícios de que a ação criminosa foi dolosa ou culposa?

Corrupção ou poluição de água potável
Art. 271
Quesitação criminalística para exame do objeto material de crime
1)
2)

A água submetida a exame está corrompida ou poluída? (resposta especificada)
Essa corrupção ou poluição tornou-a imprópria para consumo ou nociva à saúde?
(resposta justificada)

Falsificação corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produtos alimentícios
Art. 272
Quesitação criminalística para exame do objeto material do crime
1)
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O material submetido a exame é substância alimentícia ou medicinal? (resposta especificada)
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2)
3)

Esse material está corrompido, adulterado ou falsificado? (resposta especificada)
Essa corrupção, adulteração ou falsificação tornou-o nocivo à saúde?

Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Art. 273
Quesitação criminalística para exame do objeto material do crime
1)
2)
3)
4)

O material submetido a exame é substância alimentícia ou medicinal?
Esse material está alterado?
Por essa alteração foi modificada a sua qualidade ou reduzido o seu valor nutritivo
ou terapêutico? (resposta especificada)
Por essa alteração foi suprimido, total ou parcialmente, qualquer elemento de sua composição normal, ou substituído por outro de qualidade inferior? (resposta especificada)

Emprego de processo proibido ou de substância não permitida
Art. 274
Quesitação criminalística para exame do objeto material do crime
1)

2)

No fabrico do material submetido a exame foi empregado revestimento, gaseificação
artificial, matéria corante, substância aromática, antisséptica, conservadora ou qualquer
outra, não expressamente permitida pela legislação sanitária? (resposta especificada)
Em que consistiu?

Invólucro ou recipiente com falsa indicação
Art. 275
Quesitação criminalística para exame do objeto material do crime
1)
2)

No invólucro ou recipiente apresentado está inculcada a existência de substância
que não se encontra no material submetido a exame?
No invólucro ou recipiente apresentado está inculcada a existência de substância em
quantidade maior do que a encontrada no material submetido a exame?

Outras substância nocivas à saúde pública
Art. 278
Quesitação criminalística para exame do objeto material do crime
1)

O material submetido a exame é nocivo à saúde? (resposta justificada)

Art. 279
(Revogado pela Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990)
Medicamento em desacordo com receita médica
Art. 280
Quesitação criminalística para exame do objeto material do crime
1)
2)

O material submetido a exame é substância medicinal?
O material submetido a exame está em desacordo com a receita médica apresentada?
(resposta justificada)
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Moeda falsa
Art. 289
Quesitação criminalística para exame do objeto material do crime (1ª opção)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

O papel, a cédula ou moeda, apresentada a exame é, ou não, verdadeira?
Qual o seu material, forma, peso e valor intrínseco?
Qual o seu valor nominal?
Quais os sinais que a diferenciam da verdadeira, no que diz respeito ao seu cunho,
emblema etc?
Qual o número de série da cédula, ou papel, apresentado a exame?
Qual o meio utilizado para a falsificação?

Quesitação criminalística para exame de cédula falsa (2ª opção)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

É verdadeira ou falsa, a cédula submetida a exame?
Qual o seu número, sua série e sua estampa?
Qual a sua nacionalidade?
Qual o meio empregado para a falsificação?
Qual o seu valor nominal?
Quais os sinais que a diferenciam da verdadeira, tanto no material empregado, como
a sua feitura?

Quesitação criminalística para exame de moeda falsa
1)
2)
3)

São falsas as moedas submetidas a exame?
Em caso afirmativo, quais os caracteres físicos e químicos que as diferenciam das
peças autênticas de valor e tipo correspondente?
Têm as moedas submetidas a exame o mesmo valor intrínseco que as autênticas que
lhes são correspondentes?

Quesitação criminalística para exame de contrafação de papel moeda
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Qual o valor nominal, série, número e estampa da cédula apresentada a exame?
É verdadeira ou falsa a cédula?
Sendo falsa, a falsificação foi operada por contrafação ou por alteração?
Qual o processo empregado para a contrafação?
Quais os sinais que a diferenciam da verdadeira?
Trata-se de falsificação de papel-moeda de curso legal neste ou em país estrangeiro?
Pode a cédula examinada confundir-se no meio circulante comum com papel-moeda
autêntico?

Quesitação criminalística para exame de alteração de papel moeda
1)
2)
3)
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Qual a série, número e estampa da cédula apresentada a exame?
É verdadeira ou falsa a cédula?
Sendo falsa, a falsificação foi operada por contrafação ou por alteração?
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4)
5)
6)
7)
8)

Em que consistiu a alteração?
Qual o valor nominal real da cédula, antes de alterada?
Qual o valor nominal aparente da cédula depois de alterada?
Trata-se de falsificação de papel-moeda de curso legal neste ou em país estrangeiro?
Pode a cédula examinada confundir-se no meio circulante comum com cédula do
valor indicado na resposta ao quesito anterior?

Quesitação criminalística para exame de contrafação de moeda metálica
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Qual o valor nominal da moeda apresentada a exame?
Quais os seus característicos?
É verdadeira ou falsa a moeda?
Sendo falsa, a falsificação foi operada por contrafação ou alteração?
Foi a falsificação obtida por cunhagem, fundição ou galvanoplastia?
Qual a sua matéria, peso e valor intrínseco?
Quais os sinais que a diferenciam da verdadeira?
Trata-se de falsificação de moeda de curso legal neste ou em país estrangeiro?
Pode confundir-se no meio circulante comum com moeda autêntica?

Quesitação criminalística para exame do objeto material do crime
1)
2)
3)

A moeda metálica (ou o papel-moeda) submetida à exame constitui falsificação de
moeda metálica (ou de papel-moeda) de curso legal no País ou no estrangeiro?
A falsificação foi feita por fabricação, ou por alteração?
Em que consistiu?

Moeda falsa
Art. 289, § 3º
Quesitação criminalística para exame do objeto material do crime
1)

A moeda submetida a exame foi fabricada com título ou peso inferior ao determinado
em lei?

Quesitação criminalística para exame do local de crime
1)
2)

No local havia condições materiais para falsificação de papel moeda (ou moeda
metálica)? Quais eram tais condições?
O material apresentava características que lhe permitiam ser confundido com o papel
moeda de curso legal? Quais eram tais características?

Quesitação criminalística para exame dos instrumentos do crime, v.g., matrizes, moldes,
máquinas e acessórios, ferramentas e produtos químicos relacionados com o fabrico
de moedas falsas
1)

As matrizes, moldes, máquinas e seus acessórios constantes da relação do material
apreendido, servem para a fabricação de moedas?
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2)

3)
4)
5)
6)
7)

Em caso afirmativo, qual o processo de fabricação empregado?
Obs: se, com o material acima referido, forem também apreendidas moedas e matériasprimas, deverão ser formulados mais os seguintes quesitos:
São falsas moedas submetidas a exame?
Em caso afirmativo, quais os caracteres físicos e químicos que as diferenciam das
peças autênticas de valor e tipo correspondentes?
Tem as moedas submetidas a exame o mesmo valor intrínseco que as autênticas que
lhe são correspondentes?
As moedas submetidas a exame poderiam ter sido fabricadas por meio de matrizes,
moldes, máquinas e seus acessórios aos quais se refere o 1º quesito?
A matéria submetida a exame é a mesma utilizada na fabricação das referidas moedas?

Crimes assimilados ao de moeda falsa
Art. 290
1)
2)

A cédula, nota ou bilhete representativo de moeda, submetida a exame se compõe de
fragmentos de cédulas, notas ou bilhetes verdadeiros? (resposta especificada)
Na cédula, nota ou bilhete recolhido foi suprido o sinal indicativo de sua inutilização?
(resposta justificada)

Petrechos para fabricação de moeda
Art. 291
Quesitação criminalística para exame de petrechos
1)
2)
3)
4)

Quais os petrechos apresentados a exame?
Esses petrechos constituem maquinismos, aparelhos, instrumentos ou outro objeto
especialmente destinado à falsificação de papel-moeda ou moeda metálica?
Qual a finalidade de cada petrecho ou objeto?
O objeto submetido a exame é maquinismo, aparelho, instrumento ou petrecho
especialmente destinado à falsificação de moeda? (resposta especificada)

Falsificação de papéis públicos
Art. 293
Quesitação criminalística para exame do objeto material do crime
1)

2)
3)
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O objeto submetido a exame constitui falsificação de selo postal? (ou estampilha;
papel selado; papel de emissão legal destinado à arrecadação de imposto ou taxa;
papel de crédito público; vale postal; cautela de penhor; caderneta de depósito de
caixa econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público;
talão; recibo; guia; alvará; outro documento relativo à arrecadação de rendas públicas
ou a depósito ou caução que o poder público seja responsável; bilhete, passe ou
conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, por Estado ou por
Município?
A falsificação foi feita por fabricação ou por alteração?
Em que consistiu?
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4)
4)

O referido papel foi usado?
Em que consistiu esse uso?

Supressão em papéis públicos de carimbo ou sinal
Art. 293, § 2º
Quesitação criminalística para exame do objeto material do crime (1ª opção)
1)
2)
3)

Qual o papel apresentado a exame?
Foi suprimido nesse papel, com o fim de torná-lo novamente utilizável, carimbo ou
sinal indicativo de sua inutilização?
Por que modo foi feita a supressão?

Quesitação criminalística para o exame do objeto material do crime (2ª opção)
1)
2)
3)

No papel submetido a exame foi suprimido carimbo ou sinal indicativo de sua
inutilização?
O referido papel foi usado depois de sua alteração?
Em que consistiu esse uso?

Petrechos de falsificação
Art. 294
Quesitação criminalística para o exame do objeto material do crime
1)

O objeto submetido a exame é especialmente destinado à falsificação de selo postal
(ou de estampilhas, de papel selado ou de qualquer dos demais papéis referidos no
art. 293 do Código Penal)? (resposta especificada)

Falsificação do selo ou sinal público
Art. 296
Quesitação criminalística para exame do objeto material do crime
1)

2)
3)
4)
5)

O objeto submetido a exame constitui falsificação de selo público destinado à
autenticação de ato oficial da União, do Estado ou de Município (ou de selo ou sinal
atribuído por lei a entidade de direito público, ou a autoridade, ou de sinal público
de tabelião)? (resposta especificada)
Essa falsificação foi feita por fabricação, ou por alteração?
Em que consistiu?
O referido objeto foi usado?
Em que consistiu esse uso?

Quesitação criminalística para exame do objeto material do crime (1ª opção)
1)
2)
3)

Qual o documento apresentado a exame?
É falso no todo ou em parte ou é verdadeiro?
Em que consistiu a falsificação?
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4)
5)

Sendo verdadeiro, foi alterado o documento?
Em que consistiu a alteração?

Quesitação criminalística para exame do objeto material do crime (2ª opção)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

O documento apresentado a exame é verdadeiro ou falso?
É falsa ou verdadeira, a assinatura lançada sobre o documento cujo exame se requisita?
Houve alteração no documento, no todo ou em parte, em suas letras ou caracteres,
ou em qualquer outra parte?
A letra ou assinatura lançada sobre o documento em exame é do punho de __________
(vítima, indiciado ou testemunha)?
A caligrafia em exame parece-se com a do indiciado ou de outra pessoa, conhecida
ou desconhecida?
Há indícios de ser o indiciado ou autor da assinatura apresentada a exame?
Quais são esses indícios à vista do papel, escritura ou assinatura submetidas a exame?

Falsificação de documento particular
Art. 298
Quesitação criminalística para exame do objeto material do crime (1ª opção)
1)
2)
3)
4)
5)

Qual o documento apresentado a exame?
É falso no todo ou em parte ou é verdadeiro?
Em que consistiu a falsificação?
Sendo verdadeiro, foi alterado o documento?
Em que consistiu a alteração?

Quesitação criminalística para exame do objeto material do crime (2ª opção)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Quais as características e natureza dos documentos apresentados para exame?
Apresenta o mesmo característica de ser falso ou falsificado?
Em caso positivo, qual o tipo de falsificação?
Sendo o documento de preenchimento mecanográfico, é possível identificar-se a
máquina de escrever ou o microcomputador?
O preenchimento e assinatura do documento de fls... foram produzidos por um só
punho gráfico?
O preenchimento e assinatura foram produzidos por qualquer (ou quaisquer) dos
punhos que forneceram os padrões de confronto de fls...?
A assinatura de fls. ____ é autêntica?
Sendo falsa, a assinatura teria sido efetuada por outra pessoa?

Falso reconhecimento de firma ou letra
Art. 300
Quesitação criminalística para exame do objeto material do crime (1ª opção)
1)
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A firma ou letra atribuída ao investigado, constante do documento submetido a exame,
é falsa? (resposta justificada)
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Quesitação criminalística para exame do objeto material do crime (2ª opção)
1)
2)
3)

A letra lançada no auto de colheita de material gráfico é a mesma fornecida pelo
punho do indiciado?
É possível determinar se a assinatura da vítima foi realmente falsificada?
Qual o autor da falsificação?

Reprodução ou alteração de selo ou peça filatélica
Art. 303
Quesitação criminalística para exame do objeto material do crime
1)
2)
3)

O objeto submetido a exame é reprodução ou alteração de selo (ou peça filatélica)?
O referido selo (ou peça filatélica) tem valor para coleção?
A reprodução ou alteração está visivelmente anotada na face ou no verso do selo
ou peça?

Uso de documento falso
Art. 304
Quesitação criminalística para exame do objeto material do crime
1)
2)
3)
4)

5)
6)

O documento submetido a exame foi falsificado no todo ou em parte?
O documento submetido a exame, sendo verdadeiro, foi alterado?
Em que consistiu a falsificação, ou alteração?
O referido documento é público ou particular, ou é emanado de entidade paraestatal,
ou título ao portador ou transmissível por endosso, ou ação de sociedade comercial,
ou livro mercantil ou testamento particular? (resposta especificada)
O referido documento foi usado depois de falsificado ou alterado?
Em que consistiu esse uso?

Supressão de documento
Art. 305
Quesitação criminalística para exame do objeto material do crime
1)
2)

Houve destruição, supressão ou ocultação de documento público ou particular
verdadeiro?
Em que consistiu essa destruição, supressão ou ocultação?

Falsificação do sinal empregado no contraste de metal precioso ou na fiscalização
alfandegária, ou para outros fins
Art. 306
Quesitação criminalística para exame do objeto material do crime
1)

O objeto submetido a exame constitui falsificação de marca ou sinal empregado
pelo poder público no contraste de metal precioso, ou na fiscalização alfandegária?
(resposta especificada)
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2)
3)
4)
5)

Essa falsificação foi feita por fabricação ou alteração?
Em que consistiu?
A referida marca ou sinal foi usado?
Em que consistiu esse uso?

Art. 306, parágrafo único
Quesitação criminalística para exame do objeto material do crime
1)

2)
3)
4)
5)

O objeto submetido a exame constitui falsificação de marca ou sinal de uso da autoridade pública para o fim de fiscalização sanitária, ou para autenticar ou encerrar determinados objetos, ou comprovar o cumprimento de formalidade legal? (resposta especificada)
Essa falsificação foi feita por fabricação, ou por alteração?
Em que consistiu?
A referida marca ou sinal foi usada?
Em que consistiu esse uso?

Falsa identidade
Art. 307
Quesitação criminalística para exame do objeto material do crime
1)
2)
3)
4)

Qual a natureza e características do material apresentado a exame?
Apresenta vestígios de ter sido retirada a fotografia de seu verdadeiro portador e
aposta a fotografia que nela se vê?
A cédula de identidade em exame, após ter sido alterada, foi replastificada?
Podem os senhores peritos fornecer outros dados relevantes à investigação?

Adulteração de sinal identificador de veículo automotor
Art. 311
Quesitação criminalística para exame de local de crime
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Qual a natureza do local examinado?
Qual o meio usado para o acesso a esse local: com destruição ou rompimento de
obstáculo, ou mediante escalada, uso de chave falsa ou outro?
Há, internamente, vestígios de destruição ou rompimento de obstáculo ou teria
ocorrido escalada, uso de chave falsa ou outro meio tendente à subtração de coisas?
Em que época se presume tenha ocorrido o fato?
Houve emprego de instrumento ou instrumentos? Quais?
Existiam vestígios, marcas, objetos, documentos ou outros que venham a permitir a
futura identificação do autor ou autores?

Motim de presos
Art. 354
Quesitação criminalística para exame de local de crime
1)
2)
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Qual a natureza do local examinado?
Qual o meio usado para o acesso a esse local: com destruição ou rompimento de
obstáculo, ou mediante escalada, uso de chave falsa ou outro?
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3)
4)
5)
6)

Há, internamente, vestígios de destruição ou rompimento de obstáculo ou teria
ocorrido escalada, uso de chave falsa ou outro meio tendente à subtração de coisas?
Em que época se presume tenha ocorrido o fato?
Houve emprego de instrumento ou instrumentos? Quais?
Existiam vestígios, marcas, objetos, documentos ou outros que venham a permitir a
futura identificação do autor ou autores?
Lei das Contravenções Penais
(Decreto-lei nº 3.688, de 3-10-1941)

Porte de arma
Art. 19, §§ e alíneas
Quesitação criminalística para exame de arma branca instrumento de contravenção
(1ª opção)
1)
2)
3)
4)
5)

Qual a natureza da peça submetida a exame?
Quais as suas dimensões e qual o seu peso?
No estado em que se encontra, podia ter sido utilizada eficazmente para uma agressão
física?
A arma submetida a exame apresenta manchas de sangue?
Em caso afirmativo, tem esse sangue características de sangue humano?

Quesitação criminalística para exame de arma branca instrumento de contravenção
(2ª opção)
1)
2)
3)
4)
5)

Qual a natureza e características do material apresentado a exame?
Apresenta o mesmo condições para ser usado na prática de crime?
Apresenta vestígios de sangue?
Em caso positivo, é sangue humano?
Podem os senhores peritos tecer outras considerações a respeito?

Emissão de fumaça, vapor ou gás
Art. 38
Quesitação criminalística para exame de local da contravenção
1)
2)
3)

É possível constatar, no caso concreto, a existência de dano ao meio ambiente?
Qual o nível de poluição, emissão de gases ou de substâncias poluentes?
É possível comprovar a existência de perigo à incolumidade humana, animal ou vegetal?

Perturbação do trabalho ou do sossego alheios
Art. 42, I usque IV
Quesitação criminalística para exame de local da contravenção
1)
2)

Qual o nível de ruído constatado no local da infração penal investigada?
Quais os instrumentos ou sinais acústicos que os produzem?
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3)
4)
5)

É possível constatar-se danos efetivos e iminentes na hipótese investigada?
É possível fornecer-se uma análise mediata de tempo e lugar dos ruídos?
Quais são os riscos para a incolumidade humana e animal no caso vertente?

Jogo de azar
Art. 50
Quesitação criminalística para exame dos instrumentos da contravenção
1)
2)

Qual a espécie do objeto submetido a exame?
Esse objeto pode servir à prática de jogo de azar? (resposta justificada)

Embriaguez
Art. 62
Quesitação médico-legal para verificação de embriaguez (1ª opção)
1)
2)
3)
4)

O paciente apresenta sinais clínicos de embriaguez?
Em caso afirmativo, tais sinais permitem diagnosticar embriaguez ligeira, acentuada
ou completa?
O hálito do paciente é característico e denunciador de absorção de substância alcoólica?
No estado em que se encontra pode por o mesmo em risco a segurança própria ou
alheia, principalmente na direção de veículo automotor na via pública?

Quesitação médico-legal para verificação de embriaguez (2ª opção)
1)
2)
3)

O hálito do paciente é característico e denunciador de absorção de substância alcoólica?
O paciente está embriagado pelo álcool ou por substância de efeitos análogos?
No estado em que se encontra, põe o paciente em perigo a sua própria segurança ou
a segurança alheia?

Crueldade contra animais
Art. 64
Quesitação criminalística para exame de local da contravenção
1)
2)
3)

O local da infração penal tem características de cárcere ou de local de confinamento?
Quais as condições de higiene, alimentação, trato e ferimento encontradas em relação
ao animal maltratado?
Que petrechos foram utilizados pelo sujeito ativo na infração penal e qual sua potencialidade lesiva?

Jogo do bicho
Art. 58 do Decreto-lei nº 6.259, de 10-2-1944
Quesitação criminalística para exame dos instrumentos da contravenção (1ª opção)
1)
2)
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Qual a espécie dos papéis submetidos a exame?
Esses papéis são destinados à prática do denominado jogo do bicho? (resposta justificada)
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Quesitação criminalística para exame dos instrumentos da contravenção (2ª opção)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Qual a natureza e características dos documentos apresentados a exame?
Podem esses documentos ser considerados como de jogo e em caso afirmativo a que
espécie de jogo se destinam?
O jogo do bicho, pelo modo que é feito, pode ser considerado loteria ou rifa não
autorizados nos termos da lei em vigor?
Qual é o mecanismo do jogo do bicho?
Pode o referido material servir à prática de jogo de azar, e, em caso afirmativo, a que
espécie de jogo?
Os computadores e telefones apreendidos foram utilizados na prática da infração
penal?

Corrida de cavalos
Art. 60 do Decreto-lei nº 6.259/44
Quesitação criminalística para exame de documentos
1)
2)
3)
4)

Qual a natureza e características do material apresentado a exame?
Podem esses documentos ser considerados como de jogo, e, em caso afirmativo, a
que espécie de jogo se destinam?
O jogo de apostas sobre corridas de cavalos fora do hipódromo ou de local onde não
seja autorizado, é considerado jogo de azar?
Qual o mecanismo de aposta sobre corrida de cavalos?

Quesitação criminalística para exame de material
1)
2)
3)
4)

Qual a natureza e características do material apresentado a exame?
Pode o referido material servir à prática de jogo de azar, e, em caso afirmativo, a que
espécie de jogo?
Qual o mecanismo de tal espécie de jogo?
Os computadores e telefones apreendidos foram utilizados na prática da infração
penal?

Código de Processo Penal
(Decreto-lei nº 3.689, de 3-10-1941)
Local de afogamento
Arts. 6º, VII, e 169
Quesitação criminalística para exame de local de afogamento
1)
2)
3)

Quais as dimensões, eventual diâmetro do poço, lago, represa, rio?
Qual a distância entre o local do afogamento até o imóvel mais próximo?
Existe algum tipo de proteção junto às margens?
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4)
5)
6)

O local é de fácil acesso?
Existe possibilidade de elaborar-se um croqui do local?
Existe possibilidade de levantamento fotográfico do local pelos senhores peritos?

Local de crime
Arts. 6º, VII, e 169
Quesitação criminalística para exame de local de crime contra o patrimônio
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Existem vestígios de violência à coisa ou objetos encontrados no local do crime?
Em caso positivo, quais são esses vestígios?
Essa violência é causa de destruição ou rompimento de obstáculo ou obstáculos?
Qual esse obstáculo, ou obstáculos?
Houve emprego de força, instrumento ou aparelho para vencê-lo ou vencê-los?
Qual foi essa força, instrumento ou aparelho?
Qual a extensão dos danos causados e seu provável valor em termos de prejuízo?

Incidente de insanidade mental do acusado
Arts. 149, § 1º, e 151
Quesitação médico legal para exame do indiciado
1)
2)
3)
4)
5)

O examinando apresenta comprometimento de sua integridade mental?
Em caso positivo, tal comprometimento é total ou parcial?
Qual sua espécie ou gênero?
Desde que época o examinando apresenta tal comprometimento?
O examinando cometeu a infração penal em situação de imputabilidade, semiimputabilidade ou inimputabilidade?

Autópsia (exame necroscópico)
Arts. 162 usque 166, e parágrafo único
Quesitação complementar sobre cadáveres (1ª opção)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
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Qual o biotipo do cadáver?
É possível descrever sua altura exata, peso, cor da pele, cor dos olhos, tipo e cor dos
cabelos?
O cadáver apresenta deformidades, cicatrizes e tatuagens?
É possível determinar-se a idade do cadáver através de radiografia do punho, da
articulação do cotovelo e do osso pélvico da bacia?
Qual o número de dentes da hemi-arcada superior e inferior do cadáver, caso possua
dentição natural?
É possível a colheita de impressões digitais do examinado, para fins de identificação
futura?
Há no cadáver lesões corporais?
Em caso positivo, qual a sua natureza?
Há no cadáver lesões de defesa?
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10) Em caso afirmativo, onde se localizam?
11) Qual a natureza dos instrumentos que produziram tais lesões?
Quesitação complementar sobre cadáveres (2ª opção)
1)

2)

Que tipo de asfixia mecânica causou o aparecimento das manchas de Tardieu nos
pulmões e no pericárdio do extinto, em face dos elementos que foram coligidos para
o bojo dos autos?
É possível tecer outras considerações que possam auxiliar para o esclarecimento da
causa mortis?

Quesitação complementar sobre cadáveres (3ª opção)
1)
2)
3)
4)

5)

Referentemente à luxação da coluna cervical, em que nível ela ocorreu, considerandose da 1ª à 7ª vértebras cervicais?
A presença de hematoma subdural da fossa posterior (cerebelar) não poderia ter
dificultado o diagnóstico da luxação cervical?
Havia traumatismo raque-medular associado à luxação da vértebras cervicais?
No caso de trauma raque-medular, não teria esta sido a causa imediata da morte e
não o hematoma subdural e conseqüentemente trauma crânio-encefálico, conforme
descrito no laudo necroscópico?
Qual o mecanismo de trauma envolvido na luxação cervical? Queda? Contra-golpe?

Perícias para constatação de materiais biológicos
Art. 170
Quesitação criminalística relativa a perícia de sangue
1)
2)
3)
4)

Quais são as características da(s) peça(s) examinada(s)?
Há nelas manchas hematóides?
Em caso positivo, trata-se de sangue?
Em sendo sangue, pode-se afirmar que é sangue humano?

Quesitação criminalística relativa a perícia de líquido seminal
1)
2)
3)

Quais são as características da(s) peça(s) examinada(s)?
Há nela(s) mancha(s) com aspecto das produzidas por líquido seminal?
Em caso positivo, trata-se de líquido seminal?

Quesitação criminalística relativas à perícia de pêlos, fibra vegetal e fibra sintética
1)
2)
3)
4)

O material examinado tem característica de pêlos?
Em caso positivo, trata-se de pêlo humano?
O material examinado tem característica de fibra vegetal?
O material examinado tem característica de fibra sintética? Há condições de se
determinar sua natureza?
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Exames grafotécnicos
Art.174, I usque IV
Quesitação criminalística para verificação da autenticidade ou falsidade de assinatura
1)
2)

3)

A assinatura lançada no documento de fls. _____ dos autos, é falsa, tendo em vista
os padrões fornecidos pela pessoa homônima às fls. _____ dos autos?
A assinatura atribuída ao investigado, que figura no documento de fls. _____, é
falsa, tendo em vista os padrões fornecidos pela referida pessoa às fls. _____ dos
mesmos autos?
Em caso positivo proveio ela do punho de _____________________________ que
forneceu material gráfico às fls. _____ dos autos?

Quesitação criminalística para verificação de autoria de assinatura fictícia
1)

A assinatura “__________________” lançada no documento de fls. _____, dos autos,
proveio do punho de ____________________________________ que forneceu
material gráfico às fls. _____ dos autos?

Quesitação criminalística para verificação da autoria de uma assinatura e do
preenchimento de um documento
1)

A assinatura e os dizeres preenchedores do documento de fls. _____ dos autos
provieram do punho de ____________________________________ que forneceu
material gráfico às fls. _____ dos autos?

Quesitação criminalística para determinação do autor de escrita em geral
1)

Os lançamentos manuscritos, que figuram no documento de fls. __ provieram do
punho de ___________________ que forneceu material gráfico às fls. __ dos autos?

Exames mecanográficos
Art. 175
Quesitação criminalística para identificação de máquina de escrever
1)
2)

O documento de fls. _____ dos autos foi datilografado na máquina de escrever marca
_______________, nº _____, que produziu os padrões das fls. _____ dos autos?
Em qual das máquinas de escrever, cujos padrões se encontram às fls. __________,
fls._____, fls. _____, e fls. _____ dos autos foi datilografado o documento de
fls._____ dos autos? (quando várias são as máquinas suspeitas)

Quesitação criminalística para constatação de ter sido o documento datilografado
integralmente numa mesma máquina
1)
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O documento de fls. ____ dos autos foi datilografado no seu todo na mesma máquina?
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Quesitação criminalística para verificação da existência de enxerto ou acréscimo, quando
há suspeita de inserção de letras, palavras, ou frases num texto datilografado
1)

Apresenta o documento de fls. _____ dos autos desalinhamento datilográfico, quer
vertical, quer horizontal, que indiquem não ter sido o seu texto datilografado numa
só assentada?

Quesitação criminalística para exames de carimbos, quando o interesse é o de saber
se determinado carimbo foi, ou não, o que produziu uma impressão
1)

A impressão de carimbo que figura no documento de fls. _____ dos autos, procedeu
do carimbo que produziu as impressões colhidas às fls. _____ dos autos?

Quesitação criminalística para exames de máquinas autenticadoras e protetora de cifras
1)

A autenticação mecânica aposta no documento de fls. _____ proveio da máquina
que forneceu os padrões de fls. _____ dos autos?

Quesitação criminalística para verificação de alterações através de rasuras, acréscimos, lavagem química e recorte
1)
2)
3)

Apresenta vestígios de alteração genérica de qualquer natureza o documento de
fls._____ dos autos?
Os dizeres ___________________ foram enxertados no documento de fls. _____
(ou à página do livro)?
Subjacente a atual palavra (ou expressão) ___________________ não figurava no
documento de fls. ____ dos autos a palavra (ou expressão) __________________?

Espectografia do som, imagem e material para confronto
Art. 175
Quesitação criminalística para exame de fitas de áudio
1)

Podem os senhores peritos proceder a transcrição parcial ou integral do conteúdo
gravado na fita magnética enviada a exame?
2) A gravação questionada constante da fita magnética enviada a exame apresenta
vestígio de ter sido alterada por meio de cortes, emendas regravações ou outros meios,
ou sua gravação é um todo homogêneo?
3) É de boa qualidade sonora a reprodução do conteúdo gravado, de interesse pericial
constante da fita magnética enviada a exame?
4) Podem os senhores peritos estabelecer com segurança a identificação vocal de seus
interlocutores?
Quesitos: guardadas as devidas peculiaridades, aplicam-se estes mesmos quesitos para
fitas de vídeo ou filmes
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Quesitação criminalística para constatação de obscenidade ou pornografia em fitas
de vídeo ou filmes
1)
2)

Têm caráter obsceno ou pornográfico as imagens gravadas nas fitas videocassete
(filmes, películas etc.) encaminhadas a exame?
Em caso negativo ou positivo, por quê?

Quesitação criminalística para constatação de obscenidade ou pornografia em
revistas, livros, jornais ou impressos em geral
1)
2)
3)

Têm caráter obsceno ou pornográfico as estampas fotográficas (desenhos) que
ilustram os exemplares enviados à perícia?
Revelam seus conteúdos escritos igualmente de cunho obsceno ou pornográfico?
Em caso negativo, por quê?

Recomendações adicionais em casos de coleta e classificação de material para confronto
1)

Examinar a(s) peça(s) ou instrumento(s) de crime, onde se encontra(m) o(s) vestígio(s)
e proceder ao confronto com o(s) padrão(ões), a fim de comprovar, ou não, a sua
utilização na prática da infração penal.

Acidentes do Trabalho
(Decreto- lei nº 7.036, de 10-11-1944)
Acidentes do trabalho
Art. 47
Quesitação médico-legal para exame de vítima de acidente do trabalho em caso de morte
1)
2)
3)

Houve morte?
Essa morte resultou de lesão corporal, perturbação funcional ou doença? (resposta
especificada)
A morte resultou de acidente do trabalho? (resposta justificada)

Quesitação médico-legal para exame da vítima de acidente do trabalho em caso de
incapacidade
1)
2)
3)
4)
5)
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O paciente apresenta lesão corporal, perturbação funcional ou doença? (resposta
especificada)
Qual o instrumento ou meio que a ocasionou?
Essa lesão corporal, perturbação funcional ou doença foi causada pelo fato alegado
como acidente do trabalho? (resposta especificada)
Dessa lesão corporal, perturbação funcional ou doença resultou incapacidade total e
permanente para o trabalho?
Resultou incapacidade total e temporária para o trabalho?
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6)
7)
8)

Resultou incapacidade parcial e permanente para o trabalho?
Resultou incapacidade parcial e temporária para o trabalho?
Qual a classificação do dano sofrido em face das tabelas de “lesões-tipo” vigentes?

Quesitação criminalística para exame de local de acidente do trabalho
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Houve acidente de trabalho?
Como ocorreu?
Houve condição física insegura que propiciou o evento?
Em caso afirmativo, havia proteção para condição insegura?
Em caso de existir condição física insegura, está ela relacionada com a não aplicação
das normas técnicas e regulamentos de segurança do trabalho? Por quê?
Do estudo da ocorrência, pode-se configurar violação de práticas seguras?
Crimes contra a Economia Popular
(Lei nº 1.521 de 26-12-1951)

Crimes contra a economia popular
Arts. 2º, 3º e 4º, incisos e alíneas
Quesitação criminalística sobre locais de crimes contra a economia popular
1)
2)

Qual a natureza do estabelecimento comercial onde ocorreu o delito?
No que consistiu materialmente o crime contra a economia popular? especificar
Crime de Genocídio
(Lei nº 2.889, de 1º-10-1956)

Crimes de genocídio
Arts. 1º, a usque e, 2º e 3º
Quesitação criminalística sobre locais de crime de genocídio
1)
2)

O genocídio havido foi contra grupo nacional étnico, racial ou religioso?
Foram apurados elementos objetivos que permitiram caracterizar medidas adotadas
para impedir nascimentos de determinados grupos ou transferir menores de um grupo
para outro?
Código Eleitoral
(Lei nº 4.737, de 15-07-1965)

Crimes eleitorais
Arts. 289 usque 326
Quesitação criminalística sobre locais de crimes eleitorais
1)
2)

No que consistiu materialmente o crime eleitoral?
Implicou o crime, na propaganda eleitoral ou visando a fins de propaganda, a honra
de terceiro ou simplesmente materializou-se por meio de escrita, assinalamento ou
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pintura em muros, fachadas ou logradouro público, de cartazes ou faixas ou na
falsificação ou alteração de documento público ou particular?
Sonegação fiscal
(Lei nº 4.729, de 14-07-1965)
Crimes de sonegação fiscal
Art. 1º, I usque V
Quesitação criminalística para exame dos artifícios utilizados na sonegação fiscal
1)

Os quesitos devem ser objetivos, explícitos, enfocando de maneira específica a
infração penal, questionando sobre os artifícios contábeis empregados para dissimular
o fato ilícito praticado, bem como o modus operandi e o quantum obtido
ardilosamente.
Código Florestal
(Lei nº 4.771, de 15-09-1965)

Contravenções florestais
Art. 26, a usque q
Quesitação criminalística para exame de local de contravenção florestal
1)
2)

3)
4)
5)
6)

Houve degradação ambiental?
A área periciada é de conservação permanente ou ambiental, reserva biológica ou
ecológica, estação ecológica, parque público, floresta pública, área de relevante interesse
ecológico, ou reserva extrativista?
Qual a vegetação que existia no local?
Esta vegetação que existia no local?
A vegetação existente no local é natural ou decorrente de intervenção humana?
Houve impedimento ou dificultação da regeneração de floresta ou de demais formas
de vegetação?
Lei Antitóxicos
(Lei nº 6.368, de 21-10-1976)

Locais de crime
Art. 12, § 1º, II
Quesitação criminalística para exame de locais de encontro de substâncias entorpecentes bem como de locais de plantio, cultura, colheita e exploração de vegetais
1)
2)
3)
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Qual a espécie de local em que se encontrava (m) o (os) material (s) entorpecente (s)?
No local indicado cultivaram-se que classe de vegetais? Qual a área cultivada? Que
espécie de vegetais?
O material encontrado era produto industrializado? Há condições de indicar a
procedência?
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Facilitação de uso
Art. 15
Quesitação médico-legal para constatação de facilitação de uso de substâncias entorpecentes (1ª opção)
1)
2)

A substância tal, prescrita na receita médica apresentada, é entorpecente?
A mesma substância foi prescrita fora dos casos indicados pela terapêutica, ou em
dose evidentemente maior do que a necessária, ou com infração de preceito legal ou
regulamentar?

Quesitação médico-legal para constatação de facilitação de uso de substâncias entorpecentes (2ª opção)
1)

A substância entorpecente foi prescrita fora de caso indicado pela terapêutica ou em
dose evidentemente maior do que a necessária, ou com infração de preceito legal ou
regulamentar? (resposta especificada)

Quesitação médico-legal para constatação de facilitação de uso de substâncias entorpecentes (3ª opção)
I - para exame do paciente
1)
2)
3)

Foi ministrada ao paciente substância entorpecente ou que determine dependência
física ou psíquica? (resposta especificada)
Qual a substância?
O paciente, no momento, está sob os efeitos de substância entorpecente ou que
determine depend6encia física ou psíquica? (resposta especificada)

II - para exame do material apresentado
1)
2)

O material apresentado para o exame constitui substância entorpecente ou que
determine dependência física ou psíquica?
Qual a substância?

III – para exame de matéria prima
1)
2)

O material apresentado para exame constitui matéria-prima ou planta destinada à
preparação de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica?
Qual é essa matéria ou planta?

Quesitação médico-legal para constatação de facilitação de uso de substâncias
entorpecentes (4ª opção)
1)
2)

A receita, objeto de exame, foi prescrita por médico ou dentista?
A receita prescreve medicamento que contém substância entorpecente ou que
determine dependência física ou psíquica? (resposta especificada).
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3)

A dose prescrita é evidentemente maior que a necessária ou com infração de preceito
legal ou regulamentar?

No caso indicado
1)
2)

Pelo exame do paciente, a receita foi ministrada, fornecida ou prescrita a menor de
21 anos?
O paciente está sob os efeitos de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica?

Exame de constatação
Art. 22, § 1º
Quesitação médico-legal para constatação provisória de substância entorpecente
(1ª opção)
1)
2)

Qual a natureza da substância apresentada a exame?
Tem ela a propriedade de causar dependência física ou psíquica?

Quesitação médico-legal para constatação provisória de substância entorpecente
(2ª opção)
1)
2)
3)

Qual a natureza do material examinado?
Qual o seu peso?
No estado em que se encontra pode causar dependência física ou psíquica?

Quesitação médico-legal para constatação provisória de substância entorpecente (3ª opção)
1)
2)
3)
4)

Qual a natureza e características do material apresentado?
Pode o mesmo ser considerado entorpecente ou capaz de determinar dependência
física ou psíquica?
O restante do material é comumente usado no preparo, na confecção, de embalagem
ou na pesagem de entorpecentes para o tráfico?
Podem os senhores peritos tecer outras considerações a respeito?

Quesitação médico-legal para exame de substância entorpecente (4ª opção)
1)
2)

3)

Qual a substância apresentada a exame?
Essa substância é entorpecente?
(no caso de não ser possível apresentar-se aos peritos porção da substância em causa,
bastará o seguinte quesito:)
A substância denominada... (mencionar) é entorpecente?

Quesitação médico-legal para exame de substância entorpecente (5ª opção)
1)
2)
452

Na matéria submetida a exame encontra-se alguma substância venenosa ou anestésica?
Qual a substância encontrada?
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3)
4)

Era ela de tal quantidade e em dose tal que causasse a morte ou pudesse causá-la?
A substância foi ingerida ou aplicada externamente de modo que causasse a morte,
perigo de vida ou alteração profunda da saúde?
Parcelamento do Solo Urbano
(Lei nº 6.766, de 19-12-1979)

Parcelamento do solo urbano
Art. 50, I, II e III, e parágrafo único, I e II
Quesitação criminalística para exame de local de crime
1)
2)
3)
4)

O exame do local permite constatar algum impacto ambiental?
Em caso positivo, qual a extensão desse impacto ambiental e suas conseqüências
sobre a ecologia?
Podem ser descritos os lotes e a gleba para fins penais?
Podem ser fornecidos outros subsídios para a configuração do ilícito penal em apuração?
Direitos e Obrigações relativos à Propriedade Industrial
(Lei nº 9.279, de 14-5-1996)

Art. 183
Violação de patente de invenção
Quesitação criminalística para exame do objeto material do crime
1)

A coisa submetida a exame é objeto de privilégio de invenção?

Art. 184
Violação de modelo de utilidade
Quesitação criminalística para exame do objeto material do crime
1)

A coisa submetida a exame constitui modelo de utilidade assegurado por patente?

Arts. 187 e 188
Violação de desenho industrial
Quesitação criminalística para exame do objeto material do crime
1)
2)
3)
4)

O desenho ou modelo submetido a exame constitui reprodução de desenho ou modelo
industrial objeto de patente? (resposta especificada)
O desenho ou modelo submetido a exame constitui desenho ou modelo industrial de
privilégio? (resposta especificada)
O objeto submetido a exame constitui imitação ou cópia de desenho ou modelo
industrial privilegiado? (resposta especificada)
A marca submetida a exame é imitação, ou cópia, de desenho ou modelo industrial
privilegiado? (resposta especificada)
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Arts. 189 e 190
Violação de registros de marca
Quesitação criminalística para exame do objeto material do crime
1)
2)
3)

A marca submetida a exame é reprodução, no todo ou em parte, da que foi registrada
por...? (resposta especificada)
A marca submetida a exame constitui imitação da que foi registrada pelo investigado?
(resposta especificada)
Essa reprodução ou imitação pode induzir em erro ou confusão? (resposta justificada)

Art. 191
Violação de expressão ou de sinal de propaganda
Quesitação criminalística para exame do objeto material do crime
1)
2)

A expressão, ou sinal de propaganda, constitui imitação de outra registrada?
Essa imitação pode criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos?

Arts. 192, 193 e 194
Uso indevido de indicações geográficas e demais indicações
Quesitação criminalística para exame do objeto material do crime
1)

Foi usado no artigo (produto, recipiente, invólucro, cinta, rótulo, fatura, circular, cartaz
ou outro meio de divulgação ou propaganda) submetido a exame termos retificativos, tais como “tipo”, “espécie”, “gênero”, “sistema”, “semelhante”, “sucedâneo”,
“idêntico”, ou “equivalente”, sem ressalva da verdadeira procedência do artigo (ou
produto)? (resposta especificada)

Art. 195, V
Uso indevido de nome comercial
Quesitação criminalística para exame do objeto material do crime
1)

2)

3)

O nome comercial (título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda, armas, brasões ou distintivos públicos) empregado na marca apresentada a
exame constitui reprodução de nome comercial (título de estabelecimento etc.) registrado pelo investigado? (resposta especificada)
O nome comercial (título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda, armas, brasões ou distintivos públicos) empregado na marca apresentada a
exame constitui imitação do nome comercial (título de estabelecimento etc) registrado pelo investigado?
Essa imitação pode criar confusão?

Art. 195, VI
Uso de marca, nome comercial etc, indicativo de procedência não verdadeira
Quesitação criminalística para exame do objeto material do crime
1)
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A marca (nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de
propaganda) submetida a exame indica procedência diversa da verdadeira?
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Art. 195, VIII
Fraudulenta utilização de recipiente ou invólucro de outro produto
Quesitação criminalística para exame do objeto material do crime
1)
2)

A mercadoria submetida a exame está em recipiente ou invólucro de seu produtor?
Está adulterada ou falsificada? (resposta justificada)
Lei de Armas
Sistema Nacional de Armas - SINARM
(Lei nº 9.437, de 20-2-1997)

Art. 10, §§ 1º usque 4º, e incisos
Porte de arma
Quesitação criminalística para exame de arma de fogo (1ª opção)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Qual a natureza da arma apresentada para exame?
Quais são as suas dimensões?
No estado em que se acha, podia ser utilizada eficazmente para perpetração do crime?
A arma submetida a exame acha-se, ou não, carregada?
Qual a natureza da munição que lhe serve de carga?
A carga, ou projétil, foi expelida mediante detonação da cápsula ou da espoleta?
O exame da alma do cano indica que o disparo tenha sido recente?
O projétil retirado do cadáver, neste ato exibido, é do mesmo calibre da arma em exame?

Quesitação criminalística para exame de arma de fogo (2ª opção)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Qual a natureza da arma submetida a exame?
Qual o seu calibre?
Achava-se carregada?
Em caso afirmativo, qual a espécie de sua munição?
No estado em que se encontra, podia ter sido eficazmente utilizada na realização de disparos?
Apresenta vestígios produzidos por disparos recentes?

Quesitação criminalística para exame de arma de fogo (3ª opção)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Qual a natureza e características do material apresentado?
Apresenta o mesmo condições para realizar disparos de projéteis?
Apresenta vestígios de disparo recente?
O projétil encaminhado foi expelido por qualquer das armas remetidas a exame?
Os projéteis foram expelidos por quais armas?
Podem os senhores peritos tecer outras considerações?

Quesitação criminalística para exame de arma de fogo (4ª opção)
1)
2)
3)

Qual a espécie da arma submetida a exame?
Quais as suas características?
No estado em que se apresenta, poderia ter sido utilizada eficazmente para a prática
do crime?
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4)
5)

Apresenta alguma mancha?
Qual a natureza dessa mancha?

Quesitação criminalística para exame de arma de fogo (5ª opção)
1)
2)
3)
4)

A arma está carregada?
Qual a natureza da carga?
Há vestígios de disparos recente? (resposta justificada)
Há sinal indicativo de desarranjo no mecanismo da arma? (resposta justificada)

Quesitação criminalística para exame de arma de fogo (6ª opção)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Qual a natureza da(s) arma(s) submetida(s) a exame?
Qual seu calibre?
Acha-se carregada?
Em caso afirmativo, com munição de que espécie?
No estado em que se encontra podia ter sido eficazmente utilizada na realização de disparo?
Apresenta vestígios produzidos por disparo recente?
Qual natureza do projétil submetido a exame?
Quais as suas características em relação à munição de que fez parte e a arma que o atirou?

Quesitação criminalística para exame de projétil de arma de fogo (1ª opção)
1)
2)
3)

Qual a natureza do projétil submetido a exame?
Quais as suas características em relação à munição de que fazia parte?
Quais as suas características em relação à arma que o disparou?

Quesitação criminalística para exame de projétil de arma de fogo (2ª opção)
1)
2)

Qual a natureza e características do material apresentado?
Quais os tipos de armas em que é usado?

Quesitação criminalística para exame de projétil de arma de fogo (3ª opção)
1)
2)

Qual a natureza e características do material apresentado?
Qual o tipo de arma em que é usado?
Código de Trânsito Brasileiro
(Lei nº 9.503 de 23-09-1997)

Crimes de trânsito
Arts. 301 usque 312
Quesitação criminalística para exame de local de acidente de trânsito (1ª opção)
1)
2)
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Houve acidente?
Qual a sua natureza?
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3)

4)
5)
6)

Como ocorreu ou parece ter ocorrido?
(em caso de necessidade de complementação de laudo pericial de acidente de trânsito,
poderão ser formulados outros quesitos a critério das autoridades competentes,
tais como:)
Em que estado de conservação encontrava-se o sítio do evento?
O local era provido de iluminação pública?
No local havia sinalização? Em caso afirmativo, qual?

Quesitação criminalística para exame de local de acidente de trânsito (2ª opção)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Houve acidente?
Qual o tipo de acidente ocorrido?
Como aconteceu o acidente?
Quem lhe deu causa e por quê?
Qual o traçado topográfico do local: cruzamento, confluência, bifurcação, passagem
de nível, curva, reta, viaduto ou praça?
Qual a visibilidade no momento do fato?
Qual o perfil topográfico do local: em nível, aclive ou declive?
Qual o nome da rua, avenida, estrada, praça etc?
Qual o sentido direcional imprimido pelos veículos envolvidos, a saber, cidadebairro, bairro-cidade, rua-rua, avenida-avenida etc?
Qual a mão de direção do local: mão dupla ou mão única?
Existe sinalização de trânsito no local do acidente, como semáforos, placas, faixas
ou tartarugas?
Qual o tipo de pavimentação no local do acidente: asfalto, concreto, paralelepípedos,
blocos de concreto, terra batida, areia, cascalho etc?
Qual o estado de pavimentação: bom, regular, péssimo, seco, molhado, úmido etc?
Qual o tipo de iluminação existente: incandescente, a vapor, mercúrio?
A iluminação estava acesa, apagada ou inexiste?
Qual as dimensões da calçada, do leito carroçável e do acostamento?
Existem vestígios de frenagem, de derrapagem, de arrastamento ou de atritamento
de pneus?
Existem sulcos, riscos, atritamentos, cavidades?
Em caso positivo, qual a sua localização e significado?
Houve eventual choque com objetos fixos, tais como postes, árvores, guias etc?

Quesitação criminalística para exame de local de acidente de trânsito (3ª opção)
1)
2)
3)
4)
5)

Qual a posição e situação em que foram encontrados os veículos?
Quais as suas características: tipo, marca, cor, modelo etc.?
Qual a extensão dos danos, seu sentido e orientação?
Os veículos envolvidos encontravam-se em condições de transitar normalmente?
Qual a situação dos sistemas de segurança para o tráfego, tais como os de freio,
direção, elétrico, suspensão, limpadores de pára-brisas?
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6)
7)
8)
9)

Existem avarias ou anomalias em tais sistemas?
Qual o estado de conservação dos pneus?
Os chassis conferem com a documentação em termos de veracidade?
Podem ser constatadas eventuais adulterações efetuadas nas características originais
dos veículos?
10) Qual a velocidade do(s) veículos(s) no momento do acidente?
11) Há condições para a elaboração de croqui?
12) Há possibilidade de reconstituição do evento?

Quesitação criminalística para vistoria de veículos acidentados
1)
2)
3)
4)
5)

Quais as características do veículo examinado?
Esse veículo apresentava danos? Em caso de resposta afirmativa, onde se situavam?
Quais as orientações desses danos?
Como se apresentavam seus sistemas de segurança para o tráfego (freios, direção,
alarme e iluminação)?
Em que estado de conservação achavam-se os pneus desse veículo?
Esse veículo se encontrava em condições perfeitas para transitar normalmente?

Exame de sanidade mental
Art. 147, I
Quesitação médico legal para exame de sanidade mental de candidato à habilitação
1)
2)
3)
4)
5)

O candidato apresenta estado físico normal, inclusive do aparelho sensorial?
O candidato apresenta estado mental normal?
No caso negativo, qual a doença ou perturbação?
Esta doença ou perturbação é irreversível?
Nas condições em que se apresenta, o candidato (ou paciente) pode dirigir veículo
automotor como amador ou profissional?

Exame de verificação de embriaguez
Arts. 165, 276 e 277
Quesitação médico legal para verificação de embriaguez
1)

O paciente encontra-se, no momento, em estado de embriaguez alcoólica ou sob os
efeitos de substância tóxica de qualquer natureza? (resposta especificada).
Condutas e Atividades Lesivas ao Meio Ambiente
(Lei nº 9.605, de 12-2-1998)

Crimes contra o meio ambiente
Arts. 29 usque 37
Quesitação criminalística dos crimes contra a fauna: caça
1)
2)
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Houve destruição de criadouro natural?
Qual a descrição da arma ou objeto utilizado para a prática da infração penal e qual
a sua potencialidade lesiva?
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3)
4)
5)
6)
7)

Qual a espécie de veneno, ou substância química, utilizada na ação criminosa?
Qual o tipo de gaiola apreendida e qual sua capacidade para conter pássaros?
Os objetos e produtos apreendidos são hábeis à perseguição, caça, destruição ou
apanha de animais?
O animal submetido a exame é, ou não, animal da fauna silvestre?
Qual o meio utilizado para o transporte da ave, réptil, anfíbio etc?

Crimes contra o meio ambiente
Arts. 29 usque 37
Quesitação criminalística dos crimes contra a fauna: pesca
1)
2)
3)

Há nexo causal entre os peixes ou cetáceos apresentados a exame e os agrotóxicos,
substâncias químicas ou explosivos, apreendidos e também submetidos a exame?
Qual a descrição do material apreendido?
Os objetos, instrumentos ou petrechos utilizados na ação delituosa apresentam
potencialidade ofensiva?

Crimes contra o meio ambiente
Arts. 38 usque 53
Quesitação criminalística dos crimes contra a fauna: flora
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

O local examinado pode ser considerado como floresta?
O dano constatado permite comprovar o corte de árvores com separação do tronco
da raiz?
As coisas apreendidas, armas, substâncias e instrumentos, são próprios para a exploração de produtos e subprodutos florestais?
O local examinado constitui Parque Nacional, Estadual, Municipal ou área de reserva
ecológica?
O incêndio ocorrido (caso tenha havido incêndio) apresenta indícios de ter sido
doloso ou culposo?
Em caso positivo, qual a extensão do dano?
Os peritos podem afirmar se foram, ou não, tomadas precauções adequadas para
evitar-se o incêndio?
Qual a capacidade do balão causador do incêndio, e quais os instrumentos, materiais
e meios utilizados para a sua fabricação?
Quais os meios utilizados para o impedimento da regeneração da vegetação nativa:
gradeação manual, mecânica, fogo, produtos químicos ou outros?
Como pode ser descrita a madeira apreendida?
A madeira apreendida é, ou não, procedente, de floresta?
A madeira transformada em carvão apreendido era realmente, ou não, madeira
de lei?
Qual o dano ecológico causado pela extração de minérios ou areia, em termos de
poluição de cursos de água e desbarrancamento de margens?
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Crimes contra o meio ambiente
Art. 54, caput
Quesitação criminalística para constatação de poluição do solo
1)
2)
3)
4)

Qual o nível de degradação, erosão ou esgotamento do solo?
Qual o método que o desencadeou?
Qual a forma de manejo e a potencialidade lesiva das substâncias poluentes?
Qual a forma de contaminação?

Crimes contra o meio ambiente
Art. 54, § 2º, II
Quesitação criminalística para constatação de poluição atmosférica
1)
2)
3)

É possível constatar, no caso concreto, a existência de dano ao meio ambiente?
Qual o nível de poluição, emissão de gases ou de substâncias poluentes?
É possível comprovar a existência de perigo à incolumidade humana, animal ou
vegetal?

Crimes contra o meio ambiente
Art. 55, e parágrafo único
Quesitação criminalística para constatação de garimpo
1)
2)
3)

Quais os métodos e substâncias empregadas na extração do material em exame?
Quais os riscos à incolumidade humana, ambiental e animal decorrentes dos métodos
empregados?
Quais os danos ambientais produzidos pela atividade desenvolvida pelos mineradores
ou garimpeiros?

Crimes contra o meio ambiente
Art. 56, caput
Quesitação criminalística para constatação de produtos ou substâncias tóxicas
1)
2)
3)
4)

A produção, o processamento, a embalagem etc. do material apreendido é legal?
Qual a sua potencialidade lesiva em relação à incolumunidade humana, animal ou
vegetal, decorrente da análise das amostras oferecidas a exame?
Qual a forma de acondicionamento do material e eventuais danos por ele produzidos?
Podem ser oferecidos oferecer outros subsídios destinados à mais completa elucidação
do caso investigado?

Crimes contra o meio ambiente
Art. 56, § 2º
Quesitação criminalística para constatação de atividades nucleares
1)
2)
3)
4)
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Como ocorreu o acidente ou contaminação?
Qual a descrição e características principais do material submetido a exame?
Quais os níveis de radiação e de contaminação do local e adjacências?
Quais as possibilidades de contaminação de outros sítios adjacentes ao do evento?

Capítulo XXIV
CONTOS E GOLPES
Sumário: 1. Considerações preliminares; 2. Contos; 2.1. Conto da cascata; 2.2. Conto do
bilhete premiado; 2.3. Conto da guitarra; 2.4. Conto do três-por-um; 2.5. Conto do tintureiro;
2.6. Conto da desgraça; 2.7. Conto do sorteio; 2.8. Conto do violino; 2.9. Conto da aposentadoria; 2.10. Conto do advogado; 2.11. Conto dos títulos; 3. Golpes; 3.1. Golpe do cartão
eletrônico; 3.2. Golpe do seguro obrigatório; 3.3. Golpe do cartão clonado; 3.4. Golpe do
celular clonado; 3.5. Golpe do telefone sem conta; 3.6. Golpe das cotas e ações; 3.7. Golpe do
reajuste atrasado; 3.8. Golpe do extravio de cartão de crédito; 3.9. Golpe do trabalho feito em
casa; 3.10. Golpe do emprego; 3.11. Golpe da proteção policial; 3.12. Golpe da firma fantasma ou arara; 3.13. Golpe do cartão engolido; 3.14. Golpe do falso mecânico; 3.15. Golpe do socorro via celular; 3.16. Golpe do cidadão acima de qualquer suspeita; 3.17. Golpe
do corretor de imóveis; 3.18. Golpe da avaliadora de jóias; 3.19. Golpe do entregador de
pizza; 3.20. Golpe do aparelho importado a preço convidativo; 3.21. Golpe do passageiro
conterrâneo; 3.22. Golpe da visita do general paraguaio; 3.23. Golpe da sujeira; 3.24. Golpe
do falso fiscal da Receita Federal; 3.25. Golpe da corrente de ouro falsa; 3.26. Conto da
viagem; 3.27. Conto dos pastéis; 3.28. Contos-do-vigário on-line; 3.28.1. Leilões na Internet;
3.28.2. Serviços de acesso à Internet; 3.28.3. Fraudes com cartões de crédito; 3.28.4. Ligações internacionais por modem; 3.29. Negócios em pirâmides; 3.30. Viagens e turismo; 4.
Considerações finais.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Embora haja semelhança entre os dois termos, o conto, ou conto-do-vigário, como
originalmente concebido, implica na conivência da vítima, que, imbuída de má-fé, tenta
obter vantagem ilícita no negócio apresentado pelo estelionatário.
O golpe tem outra característica, pois a vítima não é movida pela ganância ou má-fé,
sendo apenas ingênua ou descuidada diante de determinada situação ou promessa veiculada pelo golpista.
Nessa mesma linha, existem golpes que são iniciados como estelionato mas, havendo
qualquer mudança de comportamento da vítima, por desconfiança ou descoberta da ação,
o criminoso apela para a violência, subtraindo seus bens ou numerário.

2. CONTOS
A seguir, para efeitos didáticos, examinaremos os mais tradicionais contos-do-vigário.
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2.1. Conto da cascata
Trata-se de um dos mais antigos contos-do-vigário que se tem notícia, admitindo pouca variação nos métodos utilizados para sua consumação. Geralmente, nele tomam parte
2 (dois) malandros, o fila, que faz o papel principal, e o grupo, que é seu coadjuvante.
Num determinado local público de regular trânsito de pessoas, o fila emparelha com
a vítima, o otário, deixando cair um envelope, ou pacote, que, de imediato, é apanhado
pelo grupo, logo atrás, que, habilmente, faz com que a vítima perceba que se trata de um
maço de dinheiro, de alto valor. Todavia, esse maço não passa de um paco, ou seja, um
pacote de papéis entrecoberto por uma cédula verdadeira.
Instantes depois, o fila retorna à cena fingindo estar procurando alguma coisa, e,
dirigindo-se ao grupo e ao otário, pergunta-lhes se não tinham achado um pacote. A esta
altura, o otário, já doutrinado pelo grupo, juntamente com este, nega. O fila, então, mostrando-se irriquieto e preocupado por não encontrar o dinheiro, que diz ser de um fazendeiro, seu patrão, pede que os dois sirvam como testemunhas do seu infortúnio. O grupo,
falando muito, em princípio reluta e, depois, concorda em testemunhar somente que o
viu procurando alguma coisa. Nisso, conversa com o otário, e sem que o fila perceba,
convence-o a deixar-lhe, em garantia, uma quantia qualquer, uma vez que vai deixar o
pacote com ele até que voltem a se encontrar novamente, em local que ali mesmo combinam. Sem de nada desconfiar, o otário deixa com o malandro todo o seu dinheiro e
demais valores. A partir desse momento, portanto, jamais voltará a ver os malandros, que
desaparecem.

2.2. Conto do bilhete premiado
Esse conto, também conhecido como do toco-mocho, objetiva convencer a vítima
a adquirir um bilhete de loteria supostamente premiado.
Para atingir seu objetivo, os estelionatários, 2 (dois) ou 3 (três) no máximo, engendram um rocambolesco e cuidadoso plano. Geralmente, falsificam, ou o próprio bilhete,
ou a lista dos prêmios da extração do dia.
Depois de despertarem a cobiça da vítima, os malandros conseguem convencê-la a
ficar com o bilhete hipoteticamente premiado, entregando-lhes, em troca, todas as suas
economias. Quando procura descontar o bilhete, o ofendido constata que foi grosseiramente logrado.

2.3. Conto da guitarra
Inicialmente, convém esclarecer que guitarra é o nome pelo qual se designa um
engenho mecânico, de concepção e funcionamento simples, que simula a transformação
de uma folha de papel em branco em papel-moeda.
Os escroques preparam o golpe, escolhendo uma pessoa com o perfil ideal de vítima, com ela relacionando-se, passando a freqüentar restaurantes e casas noturnas, onde
gastam à vontade, pagando a conta, sempre, com cédulas novas, comportamento que
desperta a curiosidade do sujeito passivo.
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Depois de adquirir certa confiança da vítima, e diante do seu manifesto interesse em
conhecer a origem do dinheiro, o malandro concorda em mostrar-lhe uma máquina que
imprime cédulas, fazendo-a funcionar na presença do ambicioso otário, que, ávido, fica
maravilhado.
Em seguida, inicia-se o assédio deste querendo ficar sócio do negócio, com o que
não concorda o estelionatário, propondo-lhe a venda da guitarra.
Apesar de cobrar um preço alto, quase sempre aceito sem relutância, a transação
é fechada. Ao tentar imprimir as notas, a vítima percebe que foi lograda.

2.4. Conto do três-por-um
Nesta modalidade de conto, os vigaristas escolhem a vítima adequada, dela se aproximando, fazendo-se passar por homens de negócio. Exageram nos gastos, fato que, logo,
chama a atenção do otário.
Passados alguns dias, despertada a curiosidade e a cobiça da vítima, busca esta saber
a origem de tanto dinheiro, manifestando interesse em fazer parte do negócio, que ainda
não sabe do que se trata.
Com muita astúcia, os malandros contam que vêm obtendo de um funcionário da
Casa da Moeda a troca de cédulas de alto valor, impressas em duplicata. A troca, explicam, processa-se na base de 3 (três) notas duplicadas por 1 (uma) de curso normal, de
idêntico valor.
A fim de provar que não haveria recusa das cédulas duplicadas pelo comércio,
fazem algumas compras, pagando naturalmente.
Motivada, a vítima se dispõe, logo, a adquirir certa quantia em cédulas, na base
de três-por-uma, recebendo, porém, dos malandros, uma maleta com pacos, nos quais
somente a primeira e a última nota de cada maço são verdadeiras.

2.5. Conto do tintureiro
Embora bastante antiga, essa modalidade de conto ainda pode ser aplicada, senão
na versão original, pelo menos com algumas variações, até mesmo quanto aos objetos
visados, que, em lugar de roupas para lavar, podem ser quaisquer outros bens suscetíveis
de serem confiados a um profissional.
No golpe tradicional, o vigarista observa o roteiro seguido pelo empregado de uma
determinada tinturaria existente nas proximidades. Passados alguns dias, fingindo trabalhar nesse estabelecimento, o malandro, portando algumas peças de roupa, passa de casa
em casa recolhendo roupas para lavar. Com certeza, muitas pessoas, sem de nada desconfiar, acabam entregando suas peças de vestuário ao golpista, que irá vendê-las bem
longe dali.

2.6. Conto da desgraça
Nesta hipótese, descobrindo o nome e o endereço de determinado cidadão, o vigarista dirige-se à residência daquele, procurando por sua esposa e, mostrando-se aflito e
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apressado, conta que ocorreu um acidente. Declinando o nome do morador, diz que este
sofreu graves ferimentos e que necessita ser internado em hospital particular, uma vez
que, os de atendimento público mais próximos, estão lotados. Revela, ainda, que foi
a própria vítima quem lhe pediu para vir pegar, com urgência, o dinheiro, a fim de pagar
as despesas hospitalares e saldar outros compromissos. Tomado pelo desespero, o familiar sequer raciocina com lógica, muitas vezes até tomando dinheiro emprestado junto à
vizinhança, para atender à emergência virtual que o malandro engendrara.

2.7. Conto do sorteio
O vigarista, no conto do sorteio, dirigindo-se a uma residência qualquer, bem falante
e vestindo-se com apuro, procura pela dona de casa com o falso propósito de vender-lhe
alguma mercadoria. Após mostrar-lhe alguns prospectos, mas, diante do seu desinteresse,
o estelionatário, assim mesmo, entrega-lhe um cupom numerado, relativo a sorteio de
5 (cinco) prêmios que a empresa, que diz representar, oferece graciosamente para seus
possíveis clientes. Passados alguns dias, o malandro retorna ao local, chama a dona de
casa pelo nome e, demonstrando euforia, diz que ela foi sorteada com o primeiro prêmio.
Ante a demonstração de felicidade por parte da vítima, o vigarista desfecha o golpe,
dizendo que tem um pequeno problema, ou seja, que o pagamento do frete deve ser feito
em dinheiro, valor que pede lhe seja entregue para agilizar a entrega. De posse do numerário, vai embora prometendo voltar com o objeto do sorteio, fato que jamais acontece.

2.8. Conto do violino
O conto do violino, antiga modalidade de estelionato, é articulado por uma dupla de
golpistas, tendo como vítima o proprietário de loja de objetos antigos, ou de um estabelecimento comercial qualquer.
Alegando necessitar de determinada quantia em dinheiro, o vigarista oferece ao
comerciante um violino como garantia, esclarecendo tratar-se de instrumento antigo, de
estimação, herdado de seu avô.
Obtido o empréstimo, o vigarista promete voltar alguns dias depois, a fim de resgatar
o instrumento musical.
Posteriormente, surge no estabelecimento o segundo estelionatário, demonstrando
interesse em alguma coisa. Estando o violino exposto, a tarefa será mais fácil; caso contrário, a conversa se encaminhará para o campo musical, de forma a conduzir o comerciante
a falar sobre o instrumento.
Vendo o violino, o golpista passa, então, a examiná-lo com bastante interesse e, demonstrando admiração, chega a afirmar estar diante de uma raridade, por tratar-se de um autêntico Stradivarius e, simulando entusiasmo, manifesta interesse em adquiri-lo, proposta que
o comerciante recusa, por tratar-se de objeto penhorado.
A recusa da venda faz com que o estelionatário vá aumentando o preço que se dispõe
a pagar, estimulando o comerciante a tentar adquirir o violino para o interessado, tão logo
o dono apareça para resgatá-lo.
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Na data aprazada, o primeiro golpista retorna para quitar o empréstimo e reaver o
violino, ocasião em que o dono do estabelecimento propõe-se a comprá-lo. Ocorre, então, a
recusa por parte do estelionatário, que alega tratar-se de objeto de grande estimação, do
qual não pretende se desfazer.
Visando a obtenção de lucro fácil, o comerciante vai, então, elevando o valor da
oferta, até vencer a suposta resistência do proprietário do violino.
Pago o preço, bem elevado, o comerciante guarda o instrumento e, em vão, fica aguardando o retorno do admirador do Stradivarius.
O conto do violino comporta numerosas variações, substituindo-se o instrumento
musical, rebatizando-se o nome do objeto substituído, que poderá ser até bens imóveis.

2.9.Conto da aposentadoria
Para caracterização desse conto é necessário que a vítima não seja contribuinte da
Previdência Social, residindo nesse detalhe sua má-fé.
O estelionatário, intitulando-se fiscal da Previdência Social e escolhendo a vítima,
procura dar-lhe a impressão de ser profundo conhecedor dos problemas e da burocracia
relacionada à aposentadoria.
O golpista afirma que está em condições de conseguir os proventos de aposentadoria
para quem não seja contribuinte ou, até mesmo, inadimplente.
A vítima aceita a proposta, pagando importâncias parceladas, à medida que vão
sendo solicitadas, sob pretextos diversos e, quando perceber o logro, já terá dado ao estelionatário boa quantidade de dinheiro.

2.10. Conto do advogado
Trata-se de modalidade rara de estelionato que, embora com características próprias,
envolve sempre profissionais de sucesso na área criminal, especialmente aqueles que se
especializam em defesas nos tribunais do júri.
Normalmente, esse tipo de conto tem como palco comarcas do interior, onde os
advogados gozam de prestígio social e profissional, de sorte que o encontro entre o estelionatário e sua provável vítima sempre ocorre na residência desta, quase sempre em fins de
semana, feriados ou dias festivos.
O possível cliente induz a erro o causídico que, à vista da história contada, pensa
estar sendo contratado por um cliente especial, com condições financeiras para custear
um processo criminal.
O estelionatário afirma ter praticado um homicídio em legítima defesa, por motivos
relacionados à questão de divisão de terras em fazendas, em que o autor e vítima são
proprietários, em município distinto daquele onde reside o advogado.
Para induzir, com sucesso, o advogado em erro, o autor do “conto” escreve uma carta
a seus familiares, apresentando-o como o profissional indicado por amigos e que tem condições de defendê-lo. Nessa carta, além das explicações relacionadas ao crime, o agente
utiliza certos dados referentes à preocupação profissional e financeira que envolve “recebimentos de dinheiro, pagamentos de conta e movimentação de gado em suas fazendas”.
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No decorrer da história fantástica, o estelionatário, contratando os serviços jurídicos da vítima, quase sempre com honorários expressivos, procura obter proveito patrimonial, pedindo, a título de empréstimo, certa importância em dinheiro para poder
permanecer em hotel na cidade, enquanto seu advogado dirige-se ao local indicado
como sendo o da prática do homicídio, para as primeiras providências relacionadas à sua
defesa, onde, naturalmente, seus familiares, ricos fazendeiros, pagarão os honorários e o
empréstimo.
Diante de toda essa história, o advogado não se nega a entregar algum dinheiro ao
cliente, que está demonstrando ter capacidade financeira para contratá-lo.
Enquanto o profissional dirige-se à cidade onde teria ocorrido o crime que, naturalmente, não registrou nenhum homicídio, o estelionatário continua em sua caminhada
criminosa, agora em outra localidade, procurando advogados para “ricos e expressivos
contratos profissionais”.

2.11. Conto dos títulos
Na década de sessenta, houve uma proliferação de lançamentos de clubes de campo,
associações recreativas, entidades previdenciárias etc. que, em sua maioria, desapareceram da praça, deixando associados ou mutuários apenas com a esperança de um dia
reaver parte da importância dispendida na aquisição de títulos.
Estelionatários, de posse dos arquivos de extintas entidades, contatam ex-associados, normalmente de idade avançada, informando que título de sua propriedade teve
grande valorização, após terem sido encampadas por entidade fictícia de nome pomposo,
vinculada ao funcionalismo público. Indagam, ainda, se há interesse na venda do antigo
título, deixando telefone para contato.
A vítima, iludida pelo elevado valor do papel, após localizar seu título, contata
o telefone fornecido, ocasião em que o golpista, identificando-se como integrante da
associação, a induz a depositar módicos 3% ou 4% do valor estimado do título para sua
regularização.
Obviamente, tal importância, após ser depositada na conta corrente indicada por
telefone, jamais será recuperada.

3. GOLPES
Os golpes mais freqüentemente registrados pela Polícia Civil, abaixo arrolados,
merecem análise técnica, a título didático.

3.1. Golpe do cartão eletrônico
Após adaptar, em caixa eletrônico, dispositivo para retenção de cartão magnético,
os golpistas aguardam pela vítima. Tão logo uma pessoa adentra o caixa eletrônico,
o primeiro estelionatário posta-se à sua entrada, onde fixa um aviso, com logotipo do
banco e telefone para contato sobre informações de serviços.
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A vítima, após tentar a retirada do cartão, solicita informações àquela pessoa que,
não demonstrando qualquer interesse, responde-lhe que o equipamento deve estar defeituoso, tanto que, do lado externo, existe um aviso do banco.
A vítima, imediatamente, sai da cabine, efetuando contato com o telefone indicado.
A ligação é atendida pelo outro estelionatário que, usando linguagem própria dos serviços on-line, formula algumas perguntas, entre as quais inclui número da conta e senha
para bloqueio imediato. A vítima, então, é orientada a comparecer à sua agência bancária
para formalização do extravio, sem urgência, uma vez que a prestação de serviço já foi
interrompida.
Retornando à sua casa, a última, satisfeita pela presteza do serviço bancário, só,
então, perceberá que seu cartão fora subtraído do equipamento pelo primeiro marginal,
que já realizou inúmeros saques em sua conta corrente.

3.2. Golpe do seguro obrigatório
Após aproximar-se de familiares de vítimas fatais de acidentes de trânsito, o golpista,
normalmente atuando em necrotérios, faz-se passar por advogado, oferece seus serviços
para o recebimento do DPVAT, o conhecido seguro obrigatório.
Naquele momento de aflição, desconhecendo o trâmite do processo, o representante
legal do falecido acaba por assinar uma procuração, geralmente em branco, que será utilizada no futuro, sem que o valor da indenização jamais chegue às suas mãos.

3.3. Golpe do cartão clonado
Estelionatários, mancomunados com funcionários de lojas ou postos de gasolina, ocultam na máquina de leitura magnética de cartão de crédito, ou débito, equipamento conhecido como chupa-cabras, dotado de um chip que copia os dados identificadores do cartão.
A partir daí, o cartão é clonado para ser utilizado criminosamente.

3.4. Golpe do celular clonado
Valendo-se de equipamentos sofisticados, falsários captam os números eletrônicos
de série de um telefone celular, implantando-os em aparelho idêntico, que, assim, fica
clonado. A operadora do sistema só detecta a fraude quando são registradas ligações
simultâneas de um mesmo assinante. Até que as providências técnicas sejam adotadas, o
prejuízo, tanto do usuário quanto da empresa, é enorme.

3.5. Golpe do telefone sem conta
Com a conivência de funcionários de uma operadora de telefonia, o golpista faz com
que alguns telefones sejam habilitados sem que as contas respectivas apareçam no sistema.
Mediante uso de documentos falsos, as linhas são comercializadas a preço de mercado.
O usuário, ciente ou não da manobra, utiliza o telefone, mas nunca recebe a conta. O prejuízo é da operadora, que só descobre a fraude muito tempo depois.
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3.6. Golpe das cotas e ações
Estelionatário, com a ajuda de bancários desonestos, faz-se passar por funcionário
do banco em que a vítima possui aplicações. Com habilidade, diz que, da venda de ações
ou cotas de um clube, acionistas têm quantia razoável a receber, bastando, apenas, que
depositem determinada quantia para custeio do processo. A vítima só fica sabendo que
foi enganada quando vai ao banco e constata que não houve transação alguma e que,
também, não tem direito a recebimento de dividendos.

3.7. Golpe do reajuste atrasado
Identificando-se como funcionário de entidade associativa ou sindical de servidores públicos, o golpista procura aposentados nas saídas de bancos, nas proximidades de
entidades de classe ou, até mesmo, em suas residências. Fazendo uso de informações, e
com argumentos bastante convincentes, revela que a vítima tem direito a receber reajustes atrasados, em valores consideráveis. Para agilizar o processo de recebimento, solicita
alguns documentos e um depósito de 10% (dez por cento) para despesas. Uma vez paga
a taxa, o intermediário desaparece.

3.8. Golpe do extravio de cartão de crédito
Roubando carteiros ou furtando caixas postais, por vezes com a conivência de porteiros, o criminoso apodera-se de cartões de crédito e, após cloná-los, remete-os aos proprietários. Dias depois, passando-se por funcionário de banco, telefona para o cliente
pedindo para que este confirme o número de sua senha. Quando este recebe o extrato
bancário, constata ter sido vítima de uma fraude.

3.9. Golpe do trabalho feito em casa
Através de folhetos distribuídos na via pública, ou mediante anúncios publicados
em jornais, os estelionatários oferecem possibilidade de trabalho para ser feito em casa,
com excelente remuneração. Os telefones indicados são sempre atendidos por secretária
eletrônica, ou por alguém que se diz pertencer a uma central de recados. Aos interessados,
pedem que depositem certa quantia em conta para compra de matéria-prima e apostilas
que orientam o serviço. Feito o depósito, a vítima não mais consegue contato.

3.10. Golpe do emprego
O golpista, após descobrir o endereço ou telefone de pessoa desempregada, entra
em contato com ela dizendo que foi selecionada para uma vaga, com início imediato.
Informa, também, sobre a empresa, trabalho a ser desempenhado, salário a ser pago e
outros benefícios para, finalmente, pedir que o escolhido deposite certa importância destinada à compra de uniformes para os períodos de inverno e verão. Atendida a exigência,
nem emprego e nem uniformes.
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3.11. Golpe da proteção policial
Fazendo-se passar por autoridade policial, o estelionatário oferece a um comerciante segurança para si e para seu estabelecimento em troca da inserção de um anúncio
pago em determinada revista policial. Ao demonstrar interesse pelo serviço oferecido, o
empresário acaba pagando para o falso policial. Não concordando com a oferta, passa,
então, a receber ameaças pelo telefone.

3.12. Golpe da firma fantasma ou arara
O estelionatário abre firma fantasma em prédio alugado, ou adquire uma já instalada, mas com dificuldades financeiras, passando a comprar mercadorias de diversos
fornecedores, efetuando os primeiros pagamentos em dia. Gradativamente, aumenta os
pedidos e os fornecedores, contentes com a demonstração de pontualidade, fazem-lhe
novas ofertas, acenando com facilidades para pagamento das duplicatas. A última compra, porém, é paga com cheque furtado, roubado ou sem fundos. Da noite para o dia,
a firma e o responsável desaparecem.

3.13. Golpe do cartão engolido
O golpista, mediante artifício do uso de um plástico adrede preparado, faz com que
o cartão magnético, introduzido pela vítima em um caixa eletrônico, fique preso. Observando a certa distância, consegue captar o número da senha do portador. Após várias
tentativas, não conseguindo operar a máquina, a vítima deixa o local. Então, o falsário
retira o cartão, com ele sacando todo o dinheiro disponível naquela conta.

3.14. Golpe do falso mecânico
Com habilidade, o estelionatário provoca defeito no veículo da vítima. Um comparsa aproxima-se, caracterizado de mecânico, propondo-se a consertar a pane, que, de
fato, nunca existiu. Sem nada desconfiar, para não ficar a pé, a vítima confia seu veículo
àquele oportunista, que poderá até desaparecer com ele.

3.15. Golpe do socorro via celular
Depois de instalar em um caixa eletrônico mecanismo de retenção de cartão magnético, o falsário fica à espreita da vítima. Quando esta, na tentativa de recuperar seu
cartão, dispõe-se a sair, depara com uma pessoa que simula falar ao celular sobre incidente semelhante com seu cartão. Nesse momento, o espertalhão oferece seu telefone
a fim de que a vítima também faça sua reclamação. Do outro lado da linha, porém,
quem atende é um comparsa do estelionatário que, ao registrar a queixa do interlocutor, termina por obter dele, com muita habilidade, o número de sua senha. Quando
a vítima vai embora, os golpistas retiram o cartão e a senha, sacando todo o dinheiro
disponível.
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3.16. Golpe do cidadão acima de qualquer suspeita
O falsário furta ou rouba um carro de luxo, de preferência importado e, trajando terno
e gravata, buzina junto à garagem de um prédio de alto padrão. Sem querer contrariar
o condutor do veículo, o porteiro, de pronto, abre o portão. Uma vez dentro do edifício,
o golpista escolhe o apartamento que vai adentrar, bastando, para tanto, apenas apertar
a campainha e esperar que a vítima apareça, passando à prática delitiva.

3.17. Golpe do corretor de imóveis
Fazendo-se passar por corretor de imóveis e sabedor de que no prédio existe um
apartamento à venda, o falsário, acompanhado de um comparsa, fingindo ser cliente,
consegue autorização do porteiro para entrar no edifício e mostrar o imóvel. Uma vez
dentro do condomínio, a dupla, sem levantar qualquer suspeita, surpreende e rouba seus
moradores.

3.18. Golpe da avaliadora de jóias
Ex-moradora de determinado edifício de classe média, sabedora que alguns vizinhos necessitam de dinheiro, sem querer se expor publicamente, oferece-se para avaliar
jóias para, em seguida, serem vendidas. Uma vez de posse dos objetos, a golpista desaparece e, retornando depois, alega ter sido vítima de roubo, não tendo como ressarcir suas
vítimas.

3.19. Golpe do entregador de pizza
Fingindo-se entregador de pizza, o golpista, aproximando-se do porteiro de um
prédio, num descuido deste, rende-o. Em seguida, libera a entrada para seus comparsas,
que agirão livremente, roubando seus moradores.
Esta ação apresenta variações, como o golpe do entregador de flores, do carteiro,
entre outros.

3.20. Golpe do aparelho importado a preço convidativo
Dizendo estar com a mulher internada para dar à luz e necessitando, portanto, de
dinheiro com urgência, o golpista oferece, a preço bem abaixo do de mercado, aparelho
de som importado, embalado na caixa original, muito bem fechada. Diante da tentação do
preço, e à vista do apelo emocional, o malandro insiste para que o negócio seja fechado
na hora. Consumada a transação, no momento em que o incauto abre a caixa, em lugar do
aparelho, encontra um saco de areia.

3.21. Golpe do passageiro conterrâneo
As vítimas desse golpe são sempre pessoas ingênuas que retornam de ônibus para
sua cidade natal, levando algum dinheiro. O golpista escolhe a vítima, senta-se ao seu lado,
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puxa conversa, descobrindo onde ela mora. Dizendo-se conterrâneo e, também, estar
voltando para a terra natal, revela estar portando alguns cheques, mas que necessita pagar
uma encomenda no caminho, precisando de determinada importância. Solicita um
empréstimo, que promete pagar logo que chegar no destino. Só que desce na primeira
parada, desaparecendo.

3.22. Golpe da visita do general paraguaio
Vigaristas alugam mansões, contratam empregados, divulgando, inclusive, pelos
jornais, que irão hospedar um general paraguaio, que vem ao Brasil para fazer negócios
lucrativos com o empresariado nacional. Dão uma grande festa, falam do negócio e, no
dia seguinte, após vender títulos do governo paraguaio, recebem o dinheiro, desaparecendo a seguir.

3.23. Golpe da sujeira
Uma dupla de trapaceiros, geralmente sul-americanos, aguarda algum executivo
sair de um banco com sua maleta. Um deles suja o paletó da vítima, enquanto que o outro
a avisa, propondo-se a acompanhá-la até um bar para limpar sua roupa. Ao tirar o paletó,
o executivo coloca a maleta sobre o balcão, concentrando-se na limpeza de sua vestimenta.
Agindo rápida e sorrateiramente, o outro malandro apanha a maleta e some. Este golpe
apresenta outras maneiras semelhantes, como o da troca de maletas.

3.24. Golpe do falso fiscal da Receita Federal
Muito bem vestido, fazendo-se passar por fiscal da Receita Federal, o golpista oferece computadores, eletrodomésticos e outras mercadorias apreendidas, que podem ser
adquiridas independentemente de leilão. Em face das vantagens oferecidas, logo aparece
um interessado que, com o vigarista, segue até o terminal de cargas do aeroporto para
fechar o negócio. O estelionatário entra sozinho na área alfandegada do terminal e, voltando, logo a seguir, diz para a vítima que necessita de parte do dinheiro para poder
liberar a mercadoria. A vítima paga, ele entra novamente na área restrita, dela saindo por
outra porta.

3.25. Golpe da corrente de ouro falsa
Falsário, exibindo uma corrente dourada, anuncia, chorando, que a jóia pertencia à
sua mãe e que necessita vendê-la, com urgência, a fim de poder tratar de uma irmã muito
doente. Ao primeiro interessado que aparece, pede R$ 150,00. Logo a seguir, surge um
comparsa que, examinando a corrente, passa a elogiá-la e, fingindo-se encantado, pergunta o preço já anunciado para a pessoa que está ao seu lado e que, por ter sido a primeira, tem a preferência. Diz, entretanto, que se ela não quiser, aí sim, o segundo interessado
poderá levá-la. O parceiro insiste, demonstrando querer comprar a peça, o que desperta
na vítima maior cobiça, fazendo-a pagar os R$ 150,00 pela corrente falsa.
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3.26. Conto da viagem
Estelionatário aproxima-se de um viajante, pessoa simples, puxando conversa. Logo
fica sabendo a cidade para onde vai viajar, dizendo que também tem parentes lá. Nesse
momento, aproximando-se um parceiro, diz que a mercadoria encomendada, duas bicicletas e uma máquina de costura, já está pronta para ser embarcada, mas que terá que
ser paga em dinheiro. A seguir, estabelece-se uma discussão, uma vez que o comprador
quer pagar em cheque e o vendedor diz que só aceita o pagamento em dinheiro. Diante
do impasse, o malandro solicita que o companheiro de viagem efetue o pagamento, já que
ele o reembolsará na primeira parada, quando sacará dinheiro de um caixa eletrônico,
dando-lhe 10% a mais, a título de comissão. O viajante, aceitando, dá o dinheiro ao comparsa do estelionatário que, logo após, fingindo ir ao banheiro, desaparece.

3.27. Conto dos pastéis
Vigarista dirige-se a uma pastelaria encomendando duzentos pastéis. Diz ao pasteleiro que vai fazer compras na loja ao lado e que voltará depois de meia hora para apanhar
os pastéis. Vai à loja, faz uma compra no valor de R$ 100,00 e diz ao vendedor que
tem um crédito de R$ 200,00 com o dono da pastelaria, pedindo ao gerente da loja que
o acompanhe até lá. Chegando à pastelaria, de longe, grita para o pasteleiro: “olha,
daqueles duzentos, dê cem aqui para o rapaz da loja”. Com a concordância das duas vítimas, o estelionatário vai embora e, passados alguns minutos, o lojista recebe, pasmado,
cem pastéis.

3.28. Contos-do-vigário on-line
Inúmeros são os casos ocorrentes mediante o uso de computadores, cada vez com
maior intensidade e, principalmente, pela Internet, através da qual os estelionatários
aproveitam-se para praticar seus golpes, podendo ser citados os seguintes relatos, que
comportam variações.
3.28.1. Leilões na Internet
O mercado virtual, que oferece grande variedade de produtos, com a promessa de
ótimos negócios, encerra, quase sempre, golpes contra incautos.
As pessoas escolhem um artigo qualquer, pagam o preço estipulado e recebem
similares de qualidade inferior. Casos há em que nem mesmo recebem a mercadoria pela
qual pagaram. É preciso, pois, desconfiar dessas ofertas mirabolantes, especialmente quando há insistência pelo pagamento por meio de cartão de crédito.
3.28.2. Serviços de acesso à Internet
Quando pretendem acessar a Internet, os usuários de computadores, são, invariavelmente, atraídos por oferta de bônus, terminando prisioneiros de contratos de longo
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prazo, com pesadas sanções em caso de desistência ou rescisão. Redobrada cautela,
portanto, deve ser tomada nos casos dessas campanhas promocionais que, muitas vezes,
são falaciosas. Da mesma forma, os serviços gratuitos de construção e manutenção de
sites web, durante determinado período, acabam por revelar-se um encargo permanente.
3.28.3. Fraudes com cartões de crédito
A exigência feita, por certos sites pornográficos, do número do cartão de crédito
para verificação da maioridade do internauta, pode ser um ardil para enganar os menos
avisados. Assim, muito cuidado ao fornecer o número do seu cartão de crédito, pois
poderá estar-se diante de artimanhas de estelionatários.
3.28.4. Ligações internacionais por modem
Ofertas de acesso gratuito a conteúdos para adultos, que obrigam a download
de programas de visionamento ou ligação direta a determinados sites resultam, quase
sempre, no pagamento de altas contas telefônicas. Portanto, nunca instale programas de
procedência duvidosa, tomando cuidado com suas faturas de telefonia.

3.29. Negócios em pirâmides
Como todos os negócios que oferecem dinheiro fácil, é preciso muito cuidado com
as propostas de angariar vendedores, compra de produtos de valor elevado e cronogramas
de vendas, todos nos moldes das conhecidas pirâmides.

3.30. Viagens e turismo
Ofertas de luxuosas viagens a preços baixos, feitas via Internet, terminam por se
revelar engenhosas fraudes, com inevitáveis prejuízos e muito aborrecimento. É recomendável muita cautela na hora de fechar um negócio desse tipo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Contos e golpes, enfim, constituem ardilosas armações, tipificadas, quase sempre,
pelo art. 171, caput, do Código Penal.
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Capítulo XXV
GLOSSÁRIO DE GÍRIA

A
Abadias: (Mata da Serra-ES): parceiros que se unem para enganar os outros.
Abelhudo ou borboleta: guarda de presídio, agente penitenciário.
Abestado: (Fortaleza-CE): mongol, lesado.
Abigeato: furto de animais.
Abotoadura: algemas.
Abrir: desaparecer, evadir-se, correr, fugir, abrir caminho.
Abrir avenidas: vitimar a facada ou com outro instrumento.
Abrir as idéias: ingerir bebidas alcoólicas.
Abrir no pé: fugir.
Abrir o livro: injuriar, descompor, narrar alguma coisa.
Abriu: (Vocabulário da beijação, gíria dos jovens – RJ/ES/SP): jovem que fica com o
primeiro, de muitos, numa festa ou no carnaval; abriu o placar.
Abruscalhado: espantado.
Abufelar: enganar, estrangular.
Abusar: aborrecer.
Abuso: aquilo que incomoda, aborrecimento.
Abutres: (SP): jornalistas que “pousam” nos presídios quando pressentem desgraça;
jornalistas que só querem vender jornal noticiando rebelião de presos.
Aca: (Bahia): cachaça de mau paladar.
Acaguete: alcagüete, traidor.
Acampanar: acompanhar alguém, ir no encalço para espionar ou dar-lhe assalto; o indivíduo acampanado é o que está sendo vigiado, acompanhado por policial, o mesmo
que “campanar”, na Argentina e Itália.
Acampar: parar em alguma cidade, com a intenção de praticar furtos.
Acanalhar: prejudicar uma batida ou trabalho.
Achacar: pedir ou tomar dinheiro de alguém, abusando de cargo ou função.
Achaponado(a): xonado(a): (Fortaleza-CE): apaixonado(a).
Achego: amparo, proteção.
Achuze: erva, maconha.
Aço: arma branca, faca, punhal.
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Acochado: (Fortaleza-CE): apertado.
Acoitar: dar guarida a bandidos.
Acolá: (Fortaleza-CE): ali perto.
Açougue: alcoice, lupanar, bordel, zona de prostituição, local onde são feitos abortos
clandestinos, local de encontros amorosos.
Acusear: fugir.
Adão: indivíduo despido, nu.
Adiantado: intrometido, confiado, ousado.
Adiantar: sair, fugir.
Adoquim: esquina onde há soldado ou policial de ronda ou ponto de estacionamento de
vigilante.
Aduana: lugar onde se guarda ou se oculta produto roubado, roupa feita.
Advinhando chuva: pessoa que canta ou ri em demasia e fora do costume.
Advogado de porta de cadeia: advogado que não sai da delegacia esperando a chegada
de presos para tentar libertá-los.
Afanado: aquele que foi roubado, que é processado, que está preso.
Afanador: aquele que subtrai carteiras.
Afanador de cara comprida: ladrão de animais, cigano.
Afanar: (Castelhano): ferir uma pessoa, furtar, roubar.
Afanar de culatra: furtar visando o bolso traseiro da calça.
Afanar o morto: furtar pessoa dormindo ou desacordada.
Afanar o mudo: furto em igrejas.
Afano: (Mata da Serra-ES): ato de surripiar, na mão leve sob qualquer forma, furto ou
roubo, metastese de abafo.
Afiada: no exército, o praça bem fardado e bem posto.
Afiado: pessoa que está em ótimas condições de desempenhar ou exercer uma ação.
Afilar: caçoar, dar trote.
Agá ou abadias: (Mata da Serra-ES): parceiros que se juntam forçando o incauto a entrar
em um jogo qualquer ou negócio, onde este nunca tem vez, sempre faz um mau
negócio.
Agarrado: muito amigo, muito íntimo.
Agarro: trabalho.
Agrado: propina ou afago.
Agrados: dádivas, lembranças.
Água mineral: sinal dado, pelos sentinelas, nos postos de venda de drogas, de que vem
a Polícia.
Agüentar: resistir, não fugir da luta ou briga.
Aguentar a mão: garantir o serviço, não fugir a responsabilidade, não delatar.
Águia: pessoa muito esperta, astucioso.
Aguniado: (Fortaleza-CE): nervoso.
À la gorda: com muito dinheiro.
Ala: metade de um batalhão dividido em ala direita e ala esquerda.
Alarde: visita carcerária, aviso, grito.
Alárdio: carcereiro.
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Alarme de bico de luz: informação dada por dedo duro.
Alaúza: falsidade, velha carta, intriga.
Alça de mira: aparelho de pontaria para dar ao cano da arma de fogo a pontaria segundo
a distância e a situação do alvo.
Alcagüeta ou alcagüete: dedo duro, dedo de anzol, fio desencapado, boi na linha; delator, aquele que se diz regenerado na senda do crime e auxilia a Polícia.
Alcance: importância desviada.
Alcides: mulherengo, almofadinha, covarde, medroso, homem efeminado, pederasta passivo.
Alcoviteiro: aparelho telefônico.
Alcunha: apelido, epíteto.
Aldeia: favela.
Alegre: relógio de parede que anuncia as horas por meio de sons.
Aleijado: fraco, medroso, covarde, inábil.
Alfinete: faca, punhal.
Aliamba: maconha.
Alimentar o jacaré: serrar a grade.
Alinhada: pessoa bem trajada, afiada.
Aliviado: (Manaus-AM): roubado, furtado, assaltado.
Aliviar: subtrair, furtar de alguém a carteira ou valores.
Alívio: advogado, pessoa prestigiosa que procura soltar preso ou evitar a prisão de
alguém, ir ao banheiro.
Alívio de alça: morte na prisão.
Aloprado: (Fortaleza-CE): exagerado, doido, sob ação de entorpecente.
Alvorada: helicóptero.
Amarra: corrente de relógio.
Amarradinho: cigarro grátis, distribuído aos presos em pacotinhos.
Ambrósio: (Mata da Serra-ES): possível incauto a ser abordado, presa fácil, pessoa a ser
roubada.
Ameixa: bala de arma de fogo, projétil de arma de fogo.
Amendoim: dinheiro.
América: (Manaus-AM): oficial.
Americana: maconha.
Amigo urso: amigo desleal, traidor, amigo da onça.
Amoitar: calar, não confessar, esconder.
Amolecer: confessar o crime, relaxar a prisão.
Amostrequeiro: ladrão que subtrai amostras expostas nas lojas.
Ampulheta: cubo de jogo de dados, lado mais leve, mais leve que os outros também dito
aliviado.
Amputado: furto ou roubo frustrado.
Anastácio: otário, tolo.
Anconha: espelho.
Ancu: alerta, atenção.
Andadora: bicicleta.
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Andana: depressa, rápido, “Lá vem andana”, vem gente.
Andantes: pernas.
Andar trepado: andar armado.
Angatu: gente boa, gente de paz, sangue bom.
Angu: coisas falsas.
Angu de caroço: confusão.
Anjinho: criança morta.
Anjo da guarda: defensor público.
Ante-carga: arma de fogo que se carrega pela boca do cano, relepa, chumbeira.
Antena: vigia, pessoa esperta.
Antípoda: ladrão que, munido de bengala ou pau, indica, por pancadas no solo, a direção
para outro ladrão em lugar escuro.
Apagar: matar.
Apanhar pro tabaco: apanhar até dizer chega, levar pancada em represália.
A parada foi amputada: (ES): o crime foi impedido.
Aparar: bajular.
Aparar água: receber dinheiro do governo.
Apelo: voz de protesto contra uma acusação.
Apenado: aquele que recebeu condenação; o que recebeu pena; soldado auxiliar.
Aperriar: (Fortaleza-CE): encher a paciência, irritar.
Apertar: (Fortaleza-CE): o mesmo que arrochar, fazer fino, fininho, baseado, cigarro de
maconha.
Aperto: pressão, exigência, situação difícil.
Apodifrente: (Fortaleza-CE): flexão.
Apoio: parte de força à retaguarda por precaução numa ação policial ou militar.
Apontamento: encontro.
Apontar: voz de comando antes de “fogo”, dizer a autoria de um crime.
Apurada: cocaína pura, sem mistura.
Aquecim: bolsa com dinheiro.
À queima roupa: (Porto Alegre-RS): atirar a curta distância, cerca de um palmo entre a
arma e a vítima.
Ar condicionado: (ES): fuzil AR 15.
Arame: dinheiro.
Aranha: automóvel.
Araque: (MG): sem valor, bebida árabe (árac) por isso, a conversa vira de araque quando
se bebe muito e não se sabe o que diz.
Arco da velha: (MG): muito antiga, expressão do Evangelho, simbolizando a paz, a
aliança entre Deus e o homem.
Ardosa: aguardente, pinga.
Areado: sem dinheiro.
Areia: açúcar.
Argentina: mulher prostituta loura.
Arifes: tesoura.
Arisco: desconfiado.
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Arma: especialidade criminosa.
Armar: formar planos, preparar um crime, empreitada criminosa.
Armar banzé: provocar briga ou barulho.
Armar barulho: provocar briga ou conflito.
Armar laço: defecar no mato, cagar no mato.
Armário: (Fortaleza-CE): pessoa com físico avantajado, pessoa muito forte, o mesmo
que torado.
Arpoado: condenado pela Justiça, apanhado em flagrante, ferido por faca.
Arraia: (Fortaleza-CE): pipa, papagaio, rabo de arraia, golpe de rasteira.
Arranca toco: brigar, jogador de futebol de pouca habilidade.
Arranchado: praça que se alimenta no quartel, preso que consegue melhor comida,
recebida diretamente da cozinha mediante acerto.
Arrastar: modalidade de crime com vários meliantes.
Arrastar: (Fortaleza-CE): levar embora, roubar.
Arrebentar: furtar ou roubar alguém.
Arregaço: discussão acalorada, repreensão.
Arreglar: combinar, ajustarem-se policiais e criminosos, mediante dinheiro.
Arretado: (Fortaleza-CE): legal, em estado de neurose, histerismo ou de nervosismo.
Arriado: (Fortaleza- CE): cansado, caído no chão, derrubado ou vazio.
Arriégua: (Fortaleza-CE): figura de linguagem (usado no sentido de indignação).
Arrochado: (Fortaleza-CE): pessoa encrenqueira.
Arrochar: (Fortaleza-CE): agarrar alguma menina.
Arrochar o nó: (Fortaleza-CE): agarrar alguma menina, pressionar alguém.
Arrumar o laço: fazer necessidade fisiológica.
Artiloso: travesso, traquinas.
Arvorado: bate-pau da Polícia.
As coisas estão pretas: as coisas se complicaram.
Assaltante: (Campo Grande-MS): muito louco.
Assalto: praticar roubo com emprego de violência. A origem da palavra está no latim
saltus que significa salto, pulo. A palavra indica que, num assalto, o agressor pula
sobre o agredido.
Assembléia: reunião de viciados, grupo de fumadores de maconha e roda.
Ata: (Fortaleza-CE): fruta do conde.
Ataques: sentido, cuidado, alerta.
Atorrante: vagabundo do mais baixo nível.
Atracar: abordar, chegar-se a alguém, assaltar transeunte.
Aumentos: óculos.
Autopsiar: furtar pessoa que está dormindo, sem sentido ou embriagada.
Avião: (Belo Horizonte): traficar (ES): aquele que vende drogas, aquele que transporta
algo ilícito e em São Paulo, pequeno traficante.
Azar: cortejo fúnebre, padre.
Azeitona: (Alegre-ES): bala de revólver.
Azulado: sob a ação de entorpecente.
Azular: fugir, desaparecer com rapidez.
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B
B: (código, Brasil, Bravo, usado nas comunicações via rádio para placas de veículos.)
Baba ou babilaca: (Mata da Serra-ES): dinheiro na carteira do Ambrósio, ou seja, da
futura vítima que já foi tocada pelo esparro. No caso, esparro vem a ser o segundo
que domina os gestos da vítima, se essa se tocar, que está sendo tocada (apalpada)
na solata: bolso interno do paletó. Na ventana ou janela: bolso interno normalmente
da camisa, porque o do paletó é reservado para lenço. No porão, bolso da frente da
calça. Na culata; bolso traseiro. Grilo, bolsinho à direita onde se guarda atualmente
as moedas para troco e para dar às crianças pidonas.
Baba: dinheiro, riqueza.
Babaca: otário, bobo.
Babão ou baba-ovo: (Fortaleza-CE): pessoa que fica constantemente elogiando a outra.
Bacana: (Alegre-ES): pessoa legal, gente boa, pessoa bem vestida, pessoa com muito
dinheiro.
Bacano: homem abastado, bom, de posição, mas criminoso ou comprometido com a
Polícia.
Bacázio: estampido forte de arma de fogo.
Bacular: adular.
Baculejo: (Belo Horizonte-MG): fazer busca e apreensão (ES): revista policial.
Bacurau: antipático, feioso.
Bafafá: (Minas Gerais): confusão, alteração, discussão, barulho, motim, briga; tem origem na palavra árabe bafaf, que significa bolo.
Bafunfa: s.M. (ES): dinheiro.
Bagaça: negócio, fato.
Bagaço: jogo de baralho, cartas já jogadas, pedaço de pano usado para limpar o chão.
Bagana: cigarro de maconha.
Bago: dinheiro.
Baguines: debaixo, por baixo, dinheiro.
Bagulho: objeto, produto de crime. (Alegre-ES): droga, maconha, brizola, do lar.
Baixado: doente, recolhido à enfermaria.
Baixar a ripa: agredir.
Bandeco: marmita servida em cadeias.
Banhar: não repartir o produto do crime.
Barata louca: coisa fora do normal.
Baratinado: sob efeito de entorpecente.
Baratino: (Mata da Serra-ES): conversa à toa, sem entregar ninguém; quando se está
tratando de algum assunto e um terceiro censura o mal chegado; particularmente,
depois o mais chegado lhe diz que aquele pixi-pixi foi um baratino, quer dizer, conversa à toa, sem entregar ninguém.
Barbeira: navalha.
Barbeiragem: ato errado praticado por motorista no volante de um veículo.
Barbeiro: motorista ruim.
Barbi: valente, juiz.
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Barbiana: amásia de ladrão.
Barbiano: cúmplice de ladrão.
Barca: viatura policial.
Barco: trem de ferro.
Barganheiro: traficante, cigano.
Bari: juiz.
Barra: furto análogo ao conto da guitarra, com o emprego de barras de metal falso.
Barraco: xadrez.
Barrado: algo mal sucedido, impedido.
Barranco: resto de comida.
Barretim: pacote de papéis simulando dinheiro usado para enganar pessoas.
Barriga: pequeno orifício nas portas para a introdução de arame, que levante o fecho.
Barriga d’água: (Manaus-AM): ladrão que vive às margens do Rio Negro no “Porto de
Manaus”.
Barulho: briga, conflito, desordem.
Baseado: cigarro de maconha.
Bassete: jogo de azar.
Bastos: dedos das mãos.
Batas: mãos.
Bate fundo: conflito, briga, resistência à prisão.
Bate pau: falso policial, ganso, informante; (Mata da Serra-ES): ajudante de Polícia do
Interior.
Bate sornas: ladrão que furta pessoas adormecidas.
Batedor: ladrão, gatuno, batedor de carteiras, punguista.
Batente: trabalho, qualquer serviço.
Bater: falar.
Bater a caçoleta: morrer.
Bater o sujo: desmoralizar, delatar.
Batida: ação policial nas ruas e em esconderijos ou matas.
Beca: roupa.
Belantina: moeda de prata.
Beleléu: o outro mundo.
Berrador: denunciante.
Blefe: embuste, simulação, enganar.
Biaba: assalto à mão armada, espancamento, bengala, instrumento apropriado para bater.
Biancaria: roupa branca.
Biboca: grota, lugar de acesso ruim.
Bic: isqueiro.
Bicha: pinga, cachaça.
Bicha 24: veado, homossexual.
Bicha boa: menina bonita.
Bichenoio: tolo, otário.
Bicho: estilete.
Bicho mole: (Fortaleza-CE): pessoa que não vai atrás do que quer.
481

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Bicho pegou: expressão usada por marginais quando há erro, causa ou razão que enseja
um processo judicial.
Bicicleta: óculos.
Bico de gás: indivíduo observador que presta serviços à Polícia.
Bico de luz: indivíduo observador que presta serviços à Polícia.
Bico de papagaio: ferramenta forte, em forma de abridor de lata, empregada pelos
arrombadores.
Bicuda: faca, punhal.
Bigode: hotel.
Bila: (Fortaleza-CE): bolinha de gude.
Bilando: (Fortaleza-CE): olhar fixamente para algo ou alguém.
Biloto: (Fortaleza-CE): pedaço de algum objeto.
Biqueira: local de venda de drogas.
Bira: cachaça.
Biré: cueca.
Birguela: (gíria de ciganos): viola.
Birra: maconha.
Biscoito: pneu de carro.
Bisola: (Mata da Serra-ES): olhar fingindo distraimento.
Bispar: surrupiar, fugir.
Bispo: peru.
Bitu: manteiga.
Bitume: gênero alimentício.
Bizu: dar uma dica, um aviso.
Blefar: enganar.
Blindada: marmita.
Boa caneta: falsificador.
Bobo ou redondo: relógio, trabalho de graça.
Boca: local de venda de droga.
Boi: privada ou latrina em cadeia.
Boiola: bicha.
Boliviana: cocaína de má qualidade.
Bonde: ir de castigo para outra penitenciária.
Bondâo: viatura, transporte de presos.
Borboleta: guarda de presídio, agente penitenciário.
Botas: policial.
Braceletes: algemas.
Branca: faca, arma.
Breque: sapato.
Brilhante de Paris: pedra falsa, micha.
Bufo: agente secreto.
Bufosa: arma de fogo.
Bufunfa ou vento: dinheiro.
Burrista: menor ladrão que presta auxílio ao adulto.
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C
Cabeça: líder do bando, chefe de quadrilha.
Caborteiro: trapaceiro, velhaco.
Cabreiro: desconfiado, parceiro que furta no jogo.
Cabriteira: estrada feita para a passagem de carros roubados.
Cabrito: veículo roubado ou furtado, produto roubado.
Cabuloso: pessoa chata.
Cachanga: esconderijo dos bandidos.
Cachetada: bofetada, soco, paulada.
Cachimbos: pés.
Cachorra: garrucha.
Cacoete: mau hábito, sinais repetitivos.
Cadeia está um osso: está difícil de fugir.
Cagão: (ES): indivíduo medroso.
Cagar no pau: vacilar.
Cagüeta: quem entrega o outro na horas da prisão, “alcagüete” ou informante da Policia.
Chapéu: (dar): enganar o parceiro.
Cair em cima: bater em alguém (o mesmo que “dar de pau”).
Cair junto: ir preso.
Cair nas asas da brisa: fugir.
Cair: ser preso pela Polícia.
Caixa: cofre.
Camburão: radiopatrulha.
Camelo: bicicleta.
Campana: ficar de olho em alguém.
Canas da pesada: policiais que se destacam na luta contra os criminosos.
Canhão: mulher velha e feia.
Cano: revólver.
Canoa policial: diligência policial com várias prisões.
Cantar: denunciar.
Cão ruim: mentiroso, indivíduo cruel.
Capa preta: juiz, promotor de Justiça.
Capanga: aliado, guarda-costa, sacola, bolsa para guardar arma de fogo.
Capivara: ficha criminal, passagens pela Polícia.
Cara: indivíduo.
Careta: não usuário de droga.
Caridoso: assassino cruel.
Carimbo: jogo carteado.
Casa de caboclo: armação, armadilha entre marginais ou policiais.
Cascalho: dinheiro.
Cavalo: carona.
Cavalo louco: fuga em massa.
Cavernoso: (Fortaleza-CE): pessoa feia.
Cebo: termo usado para lubrificar a serra na fuga.
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Cela: barraco.
Celosa: navalha.
Chapa: carregador avulso e voluntário que trabalha na carga e descarga de caminhões,
barcos etc.
Chapado: drogado.
Chata gorda: carteira cheia de dinheiro.
Chaveco: parada errada entre marginais ou policiais.
Chaveiro: carcereiro.
Chimberê: (gíria cigana): cachaça, pinga.
Choça: barraco.
Chorro: denominação ao punguistas, batedor de carteiras.
Chorumela: coisa insignificante.
Chupado: embriagado.
Cigano: agiota, espertalhão.
Cinza: confusão, desordem.
Ciscante: galinha.
Colhudo: bandido preso.
Colocar no piano: tomar declarações, assinar a bronca.
Comédia: alguém engraçado, que não é de nada.
Comível: mulher gostosa, mulher atraente.
Compadre: comparsa no golpe do conto-do-vigário.
Corda: cordão de ouro.
Cordurama: almoço.
Corró: cubículo para presos provisórios.
Cortar: furtar ou roubar.
Coruja: guarda noturno.
Costela: amásia, mulher.
Crivado: crivado de balas, que levou vários tiros.
Cubículo: xadrez, corró.
Cúbitos: orifícios nos saltos do calçado para ocultar dinheiro, jóias ou drogas.
Culatra: bolso traseiro das calças, o tiro saiu pela culatra. O tiro saiu para trás.
Curar: matar.
D
Dançar: ser preso ou morrer.
Dar a dica: mostrar ou indicar alguma coisa, dar a senha.
Dar a morte: denunciar.
Dar banho: enganar um cúmplice.
Dar de pau: o mesmo que “cair em cima” ou fazer algo rápido.
Dar duro: trabalhar muito, resistir.
Dar na fina: masturbar-se.
Dar um branco: cheirar pó de cocaína ou fumar maconha.
Dar um tiro: usar drogas.
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Debandar: desfazer a formatura militar.
Debute: objeto de valor ou bonito.
Decaída: mulher prostituta.
De cujus: cadáver.
Dedo duro: entregar um colega.
Deitar o cabelo: desaparecer, sumir.
Deixar quieto: o mesmo que falar “deixa prá lá”.
Deixar de onda: parar de falar besteira ou mentira.
Depenar: retirar peças dde carro, moto, bicicleta, casa, etc.
Desbugar a pera: tirar o dinheiro da carteira.
Descer na teresa: fugir na corda improvisada.
Descuidista: ladrão que se valendo dos distraídos, pratica um descuido, subtraindo objeto em lojas ou dinheiro.
Descuido: furto, subtraindo objeto em lojas ou dinheiro.
Desovar: matar e largar o corpo no mato ou local distante.
Desovado: defunto escondido ou jogado no mato.
Desovar: jogar o corpo fora, em local afastado do centro das cidades.
Dar mole: bobear.
Depenar: desmontar veículo furtado.
Dar zebra: não dar certo.
Dica: informação, notícia, batida, busca.
Diferença: contenda, disputa.
Diligência: incumbência para serviço externo.
Dim-dim: dinheiro.
Direto: soco.
Dogue: cachorro.
Dois de pau: idiota, pessoa que só serve como figurante.
Dona Justa: Justiça, Polícia.
Donato: morador de prédio onde houve ou vai ocorrer um assalto.
Dor de corno: sentimento de dor de quem está sendo traído, músicas que falam de traição.
Dormitório: cemitério.
Doutor Pinote: fuga de preso.
Dragão: receptador.
Droga: (Alegre-ES): modo de expressar, porcaria, merda, ruim, isto está uma droga.
Dronha: janela.
Drope: mendigo.
E
Editor responsável: marido.
Empinar: fumar droga.
Encanar: deter, prender, levar preso.
Encher lingüiça: ganhar tempo.
Encomenda: feitiço, mandiga.
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Engazopar: enganar, lograr, mentir.
Engomado: corrupto.
Engrupir: enganar ou iludir habilmente.
Engulir: deixar-se enganar.
Enjaular-se: penetrar o ladrão numa casa, sem violência.
Enrustidor: ladrão que não divide o produto de furto.
Entrujar: arrumar confusão, indicar parada que o parceiro não fez.
Enxame: alvoroço, confusão.
Errar o bote: ser infeliz.
Erva: dinheiro, fortuna.
Escabriado: arredio, desconfiado.
Escafeder-se: fugir da cadeia ou esconder-se.
Escapulir: fugir da cadeia.
Escarnar: desembainhar arma branca.
Escovado: esperto.
Escrachar: fotografar o assaltante na Polícia.
Escroto: mal feito, sujeito ruim.
Esmeril: estragar.
Espada: chave falsa, chefe do jogo usado para enganar pessoas ou o sujeito machão.
Espeto: arma branca.
Espiantador: ladrão que furta e não é percebido.
Espichar a canela: morrer.
Espiguelar: fugir.
Esponja: alcoólatra, aquele que bebe demais.
Esporas: algemas.
Espumante: sabão.
Estar em cana: prisão.
Estar na pedra: estar morto.
Estar no prego: cansado.
Estar limpo: não deve nada à Justiça.
Esvasiar o saco: dizer tudo o que sabe.
F
Facada: pedir dinheiro emprestado.
Falante: advogado.
Fanfarra: bravata.
Farar: procurar onde tem lugar para roubar.
Fardeira: mulher que anda à noite com intuitos desonestos.
Fardunço: arruaça, barulho, festa, o mesmo que furduço ou fundúncio.
Farol: anel com grande brilhante.
Fechar: matar alguém.
Fedelho: furto muito bem premeditado.
Feito nas coxas: (ES – Fortaleza-CE): fazer algo rapidamente, em pouco tempo.
Ferro: arma de fogo.
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Ficante: gíria dos jovens, aquele com quem se está ficando.
Ficar: namorar só por vontade sem compromisso sério.
Fila: comparsa que no conto-do-vigário, entabula conversa com a vítima.
Filado: ser preso e conduzido à prisão.
Filar um otário: reconhecer um tolo para roubá-lo.
Filmar: (ES): observar, vigiar.
Fininho: cigarro de maconha.
Finta: calote.
Flagra: flagrante delito.
Folhoso: baralho ou livro.
Foque: caipira ingênuo.
Fox: fora do ar, dopado.
Fria: parada ruim, insucesso.
Frigorífico: solitária, prisão.
Fuleiro: mentiroso.
Fuloso: mentiroso.
G
Gacela: amásia do ladrão que ignora a profissão do mesmo.
Gacho: produto falsificado com aparência de bom.
Gadanho: preso.
Gaiola: viatura policial.
Galera: turma, grupo de amigos.
Gambé: policial militar.
Gambozino: polícia secreta.
Gangue (ES): quadrilha de criminosos.
Ganhar: roubar ou conquistar alguém.
Garfil: soldado, policial.
Garra: Polícia.
Gazeta: amásia que se interessa pela recuperação do preso.
Gazeteiro: denunciador.
Gazua: chave falsa, ferro curvo com o qual se pode abrir fechaduras.
Geral: busca pessoal.
Gererê: denominação utilizada para a maconha.
Gigolô: amásio que desfruta das graças das prostitutas que ainda lhe dão boa vida e dinheiro.
Golpe do fazer ferreiro: conquistar a estima do cachorro por meio de carnes e agrados
para roubar o animal e depois esperar anúncios da vítima do furto, para ir receber
recompensa em troca do cão.
Golpe do grilo: golpe da escritura falsa de imóveis usada para enganar as vítimas.
Grileiro: advogado ou agente intermediário no golpe do grilo.
Golpe: roubo com entrada por meio de gazua, ação brilhante, golpe de mestre.
Goma: local de furto qualificado.
Grampo: algema.
Gravata: apertar o pescoço da vítima com o braço.
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Graxa: propina a título de suborno.
Gregório: pederasta ativo.
Grilo: escritura falsa usada para enganar pessoas, roubar carteira do bolso de uma pessoa.
Grinfa: seringa utilizada por viciados.
Grude: denominação dada a comida.
Guindar: prender ou ser preso, foi guindado, foi preso.
Guita: dinheiro ou propina.
Guitarra: prensa de ferro adequada para o conto da guitarra.
Guitarrista: aquele que usa artimanha utilizada para passar ou fazer dinheiro falso.
Gunga: ladrão pederasta passivo.
H
Holofote: pessoa que está ligada.
Horizontal: estar morto.
I
Incerta: visita da Polícia.
Intrujão: receptador.
Intrujo: receptador.
Ir de canoa: ir preso no carro da Polícia.
J
Jacaré: banheiro de cadeia.
Jaula: casa.
João meia dúzia: revolver ou pistola de seis tiros.
João sem braço: pessoa que fica quieta no canto observando um fato aconteceer e fingindo que não está vendo nada, pessoa que fica na dele.
Jumbo: pacote levado aos presos durante a visita.
Justa: Polícia ou cadeia.
Justo: chefe de Polícia, delegado.
K
K: (código de de placas de veículos, usado nas comunicações via rádio): Kilo.
Kadafi: destemido, violento, cruel.
Kenga: o mesmo que rapariga.
Kengado: quebrado.
Kengaral: um monte de raparigas juntas.
Ki-boa: água sanitária.
Kissé: saquinho de tempeiro para comida.
Ko: papo furado; mentira.
L
L: (código de placas de veículos, usado nas comunicações via rádio): lima; Londres.
Ladrante: cão.
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Lagartixas: divisa ou insígnias de cabo ou sargento.
Lagarto: surdo.
Laís: piolho.
Lalau: ladrão.
Lâmbia: bofetada.
Lambraia: furtar carteira no bolso das calças.
Laminosa: gilete.
Lamparina: pessoa que informa a policiais; dedo-duro; bofetada. Isqueiro.
Lança: fazer um lance, bater a carteira com a introdução do polegar e o indicador no
bolso da vítima.
Lanceiro: ladrão elegante, punguista ágil.
Lancha: atividade ilícita.
Lanterna: olho.
Lapre: roupa furtada e usada pelo próprio ladrão.
Laranja: cidadão usado pelo criminoso (Alegre-ES): testa-de-ferro.
Larápio: (Porto Alegre-RS): delinqüente; assaltante.
Largo: casaco.
Larica: fome.
Lasanha: carta; carteira.
Lata: cachimbo para crack.
Latim: linguagem de ladrões díficil de ser entendida, gíria da malandragem.
Lavraco: banho.
Leilão: furto.
Leme: local escolhido para um assalto.
Lengar: evadir-se.
Leona: mundana.
Lero: tipo de conversa entre marginais.
Lesado: (Fortaleza-CE): pessoa retardada; lerda.
Lesco-lesco: lavagem de roupa.
Lesco: baralho, livro, catecismo.
Leso: (Fortaleza-CE): diminutivo de lesado.
Letra: carta; bilhete.
Levar o toco: levar parte de um roubo.
Levar uma bucha: ser prejudicado num negócio.
Liamba: maconha.
Liberar o moreno: (Fortaleza-CE): fazer necessidades fisiológicas.
Liga: camarada, pessoa íntima.
Ligeira: valise.
Limpa geral: furto completo.
Limpar: furto ou roubo completo.
Limpo sujo: homem que se diz correto, mas não é.
Limpo: sem dinheiro; sem antecendentes criminais, sem ficha na Polícia.
Língua de tatu: faca comprida.
Linguado: bolsa de dinheiro.
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Linguarudo: telefone.
Liseira: (Fortaleza-CE): pessoa sem dinheiro, dura.
Liso: pessoa sem dinheiro, dura.
Livro de cabeceira: livro preferido para leitura à noite.
Livro: baralho.
Lobo: cão que ladra mas não morde.
Lolo: menor ladrão.
Lombada: injeção de entorpecente.
Lombrado: drogado.
Londrino: bilhete de loteria adulterado usado no conto da loteria premiada.
Loque: otário, bobo, trouxa.
Loro: ladrão que traiu ou compromete companheiros.
Lorota: fome.
Lubrado: sob o efeito da maconha.
Lunfa: ladrão novo.
Lunil: ladrão que se infiltra na Polícia ou se faz de policial; delator; pessoa suspeita.
Lupa: visita.
Lupai: ladra.
Lupar: ver, observar.
Lurde: porta.
Lurdinha: metralhadora.
Lustroso: indivíduo sujo; vagabundo.
Luz: dinheiro.
M
M: (código de placas de veículos, usado nas comunicações via rádio): Mike.
Macaca: metralhadora, carteira de apontamentos.
Macaco: policial militar, telefone de cor preta.
Macho: (Fortaleza-CE): cumprimento ex: diz macho!
Maco: saco.
Madruguista: ladrão que opera de madrugada.
Mãe: quem tem cocaína para oferecer.
Maenga: policial militar ou civil.
Magrela: bicicleta.
Magreleiro: ladrão de bicicleta.
Maior perdido: muito longe.
Majeró: contrabando.
Majorengo: delegado de Polícia.
Majura: delegado de Polícia.
Mala: marginal ou pessoa chata.
Malaca: (Fortaleza-CE): marginais bandidos, ladrões, descuidistas, lanceiros, arrombadores.
Malaco: (Corumbá-MS): malandro.
Malandro: marginal, preso.
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Maloca: lugar onde dormem os malandros, bando de ladrões.
Malocar: (Fortaleza-CE): roubar, esconder.
Maloqueiro: (Fortaleza-CE): ladrão.
Maluco: pessoa.
Mamão: fácil, facilidade.
Manco: ladrão molenga, lerdo, apanhando em flagrante.
Mandar um catatau: mandar carta, mandar bilhete.
Mandé: ratoeira, prisão.
Manduquinha: (Manaus-AM): carro/perua policial.
Mané: indivíduo bobo, ingênuo.
Manear: atirar, jogar longe.
Maneta: soco inglês.
Manga rosa ou preto: maconha.
Manga: dinheiro.
Mangar: (Fortaleza-CE): tirar sarro, sacanear, frescar.
Mangoaba: (ES): maconha.
Manguinhar: esmolar.
Manha: malícia.
Manja e papa: rouba e vende o que roubou.
Manjuba: gorjeta, salário.
Manjura: (Belo Horizonte-MG): delegado de Polícia.
Manso: colchão.
Manta: esperteza.
Mão pesada: juiz que impõe pena elevada.
Mão: o primeiro a jogar no jogo de carteado, acertar a mão: ganhar o jogo.
Mãozada (Fortaleza-CE): tapa.
Máquina: arma de fogo.
Marafa: aguardente, pinga.
Marcão: aquele que vacila.
Marcou touca: bobeou.
Marginal: (Campo Grande-MS): maloca.
Maria Joana: maconha.
Maria louca: pinga fabricada dentro da cadeia.
Maria vai com as outras: pessoa boba, tola, ingênua.
Marica: tipo de cachimbo para fumar droga.
Marmola: comida.
Marmota: (Fortaleza-CE): coisa esquisita.
Marrapais: (Fortaleza-CE): figura de linguagem no sentido de indignação.
Marroco: pão.
Mascar: (Fortaleza-CE): o mesmo que apertar, arrochar, ficar.
Matador(a): (Vocabulário da beijação, gíria dos jovens – RJ/ES/SP): o mesmo que
guerreiro(a).
Mato: maconha.
MC: (Vila Velha-ES): mestre de cerimônias.
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Meganha: policial militar.
Meiga: menina galinha.
Melado: (Fortaleza-CE): bêbado ou sortudo.
Menina: chave comum ou gazua usada por ladrões.
Mentira: (Campo Grande-MS): alugação (Santo André-SP): atrasado.
Meter o sarrafo: (Fortaleza-CE): falar mal do governo ou de alguma pessoa.
Meter um bute à guitarra: dar pontapé na barriga da vítima.
Metranca: metralhadora.
Meu branco: tratamento respeitoso para um amigo.
Meu camarada: sujeito amigo, pessoa amiga.
Meu: (Alegre-ES): meu chegado, pessoa amiga.
Meu: camarada, amigo.
Miado do fole: ruim do pulmão.
Mica: carteira, amásia.
Micha: chave falsa; cédula falsa de dinheiro; jóia falsa; o mesmo que gazua; passador de
micha: falsário.
Miguelagem: malandragem.
Mikes: PM’s.
Milho: fazer coisa errada.
Milico: policial militar.
Mimosa: camisa engomada.
Ministro: ladrão de galinhas ou “penosas” ou mendigos.
Mirim: (Fortaleza-CE): trombadinha.
Miscar: fugir.
Missal: processo judicial.
Missão: furto ou roubo em vias de ser praticado.
Mixa: instrumento para abrir fechadura.
Mixirica: granada.
Mó lenda: (Fortaleza-CE): o mesmo que “mó paia”.
Mó limpeza: (Fortaleza-CE): coisa que está fácil de se fazer ou sem perigo de dar errado.
Mó paia: (Fortaleza-CE): algo que não presta.
Mó picardia: (Fortaleza-CE): aumentativo de “mó paia”.
Mó sujeira: (Fortaleza-CE): o mesmo que falar “sacanagem oh!”.
Moafis: roupa velha.
Mobral: (Fortaleza-CE): o mesmo que lesado.
Moca: café.
Mocinho: comissário de Polícia.
Mocó: esconderijo.
Mocozar: esconder.
Mói de chifre: (Fortaleza-CE): corno.
Mói: (Fortaleza-CE): muito (mó: gíria em inglês): diminutivo de mói.
Móia: dinheiro.
Moná: veado.
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Monda: relógio.
Monstro: (Fortaleza-CE): cara muito forte ex: o cara é um monstro!
Montar no porco: (Penitenciária de Linhares-ES): fugir.
Monteira: prisão.
Montra: cadeia; ir na montra: ser levado à prisão.
Morar: (ES): entender; compreender; morou?.
Morder: partilhar roubo ou comissão exigida por maus policiais.
Morreu Maria: (Linhares-ES): acabou; fim.
Morto: objeto subtraído; pessoa encontrada ao relento dormindo e que foi vítima de furto.
Mosca de boi: pessoa que vacila.
Mosca: pessoa sem responsábilidade.
Moscar: bobear.
Mosco: roubo.
Muchiba: preguiçoso, mole, sem iniciativa.
Mula: (ES): vendedor de drogas; aquele que transporta algo ilícito.
Mulher de leque: travesti.
Mulher: (Santo André-SP): mina; nega.
Munhecar: agarrar.
Muquifo: bagunça, local suspeito, casa.
Muquirana: poeira de cadeia.
Muriçoca: (Fortaleza-CE): mosquito.
Murro: (Fortaleza-CE): soco.
Mussarela: dinheiro.
N
N: (código de placas de veículos, usado nas comunicações via rádio): Nicarágua, November.
Naca: xadrez.
Nada a ver: o mesmo que falar sacanagem, é mentira.
Náifa: faca ou punhal.
Naifada: facada ou punhalada.
Não dar mole: ser duro.
Não embarcar em canoa furada: ser cauteloso, não se arriscar.
Não nasci hoje: não me deixo enganar.
Não treme: (Cuiabá-MT): seja duro.
Narciso: ladrão que opera sozinho, mau companheiro, bicha, pessoa efeminada.
Narcotizador: pessoa que opera com narcóticos voláteis.
Nariz: qualquer pessoa, aquele que cheira demais.
Navegar: jogar pela certa, trafegar, viajar.
Negra: caixa forte, noite.
Negrada: rapaziada, macacada, ladrões.
Nejas: ladrão que não confessa, negação.
Nejaspine: não fale.
Neres: nada, sem resultado, neres de pitibiriba, nada de nada.
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Nica: moeda.
Ninho: cama de prostituta.
No f: comprar fiado.
No g: comprar em grande quantidade.
No mato sem cachorro: em sérios apuros.
No tempo que o cão era menino: (Fortaleza-CE): antigamente; há muito tempo atrás.
Nóia: viciado, sob efeito de drogas.
Noiva da noite: preso que será violentado.
Norobe: historia mal contada, mentira.
Nota: dinheiro.
Nuvem: policial, perigo.
O
O: (código de placas de veículos, usado nas comunicações via rádio): Oscar.
Obeso: pessoa gorda. Em latim obesu, quer dizer fraco, fino, magro, por antífrase ou erro,
a palavra ficou significando o oposto ao verdadeiro, ou seja, gordo.
Obrar: fazer necessidades fisiológicas.
Ogum: São Jorge, deus da guerra.
Olho grande: azar.
Olho: um tostão, relógio.
Olhômetro: no jogo de cartas, procurar ver as cartas de outros parceiros.
Onça: carcereiro PM.
Operação: preparar furto, planejar.
Ordem do dia: boletim regimental interno.
Ostra: pessoa indesejável.
Ota: otário.
P
P: (código de placas de veículos, usado nas comunicações via rádio): Papa, Paraguai.
Pá: quadrilha ou grupo de determinadas pessoas; barriga; encher a pá: encher a barriga.
Pábula: mentiroso.
Pabx: (Cuiabá-MT): revólver.
Paca: otário, simplório, ingênuo.
Pacau: cigarro de maconha.
Pachorra: paciência, tolerância.
Paco: otário e conto do paco: pequeno pacote de jornais dobrados sobre o qual se coloca
uma nota verdadeira e embaixo várias notas falsas ou papéis dobrados e desta
forma engana a vítima, sendo também chamado de conto-do-vigário.
Pacote: prisão por um ano.
Pacotes: muito dinheiro.
Padoca: padaria.
Pagar madeira: pagar taxa cobrada no xadrez.
Pagar o pato: responder por outros gastos ou responsabilidades.
Pagar: dar, entregar.
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Pai das queixas: delegado de Polícia.
Pai de rua: maior que explora o menor abandonado.
Pai: denominação para o receptador; pai das queixas; delegado de Polícia; pai de todos;
dedo médio.
Painço: dinheiro.
Paisano: civil.
Paivar: fumar.
Palácio: chefatura de Polícia, central de Polícia.
Palha: (Espírito Santo): velho, ultrapassado; fora de moda; a festa foi palha; a festa foi
ruim; a parada foi palha; a parado foi ruim, não rendeu nada.
Palito: toco substituindo a grade.
Palmatória: instrumento de tortura; dar as mãos à palmatória: dar as mãos para bater.
Palomas: mulheres prostitutas que andam nas ruas à noite, lençóis.
Palrante: advogado de defesa.
Pampa: lista lotérica falsa usada para o conto da loteria premiada e estar à pampa; estar bem.
Panelinha: grupo de pessoas que defendem seus interesses.
Panos frios: (Porto Alegre-RS): ocultar.
Panos quentes: (Porto Alegre-RS): mostrar tudo.
Pantana: golpe de capoeira contra o peito ou cabeça da vítima.
Pantanal: lugar de sol.
Papa anjo: indivíduo que namora com criança, menina menor de idade, aquele que
pratica a pedofilia, crime contra crianças, ou pessoa que fica ou namora com
alguém mais novo. Origem do grego paidophilos que significa aquele que gosta de
criança. Crime previsto no Código Penal brasileiro e no Estatuto da Criança e
do Adolescente (Lei nº 8.069/90).
Papa gente: escrivão de Polícia.
Papagaio: cheque sem fundos, nota promissória forjada, falsa.
Papanada: bobagem.
Papel queimado: homem casado.
Papelaria: carteira com dinheiro.
Papiros: carteira com dinheiro.
Papo amarelo: serrinha.
Papocar: explodir, quebrar.
Paquito: embrulho do conto-do-paco ou conto-do-vigário, embrulho pequeno.
Para-choque: seios da mulher.
Parada: ação a ser desenvolvida; atividade ilícita; favor entre bandidos; (ES): ato criminoso, o termo é empregado na expressão: “Qual é a parada?”, isto é, qual é o ato
criminoso a ser praticado, assalto, roubo, crime? ou seja onde está o material roubado ou que você roubou.
Paraqueda: colega novo de serviço.
Parar no pau: ser preso.
Pardal: policial, agente policial.
Paredista: comparsa que se coloca defronte da vítima para distraí-la enquanto o ladrão
atrás enfia a mão no bolso da vítima e a furta.
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Parla: aviso de flagrante, grito.
Pasma: patrulha, policial, sentinela.
Passa-moleque: embuste.
Passar a bisca: enganar.
Passar a ferro: vender objeto furtado.
Passar a mão: subtrair, carregar às escondidas.
Passar a perna: enganar.
Passar açúcar: vender cocaína.
Passar café: vender maconha.
Passar cerol ou o rodo: matar.
Passar o pano: deixar sossegado, encobrir.
Passar o rodo: (Penitenciária de Linhares-ES): matar.
Passar sal: vender pedra.
Passar um pano: (ES): o preso diz “vou passar um pano”, ou seja, vai ler alguma coisa.
Pastoreado: ladrão vigiado pela Polícia.
Pastorear: (Fortaleza-CE): vigiar o carro (ex. moço, posso “pastorear” o seu carro?); a
origem parece ser de pastor, aquele que pastoreia, ou seja, vigia ovelhas.
Patavina: (MG): nada. Na Idade Média, o aluno ridicularizava o ensino do latim, citando
o autor Titus Livius Patavinus.
Pato: trouxa, ingênuo.
Patota: policiais em grupo.
Patria amada: antiga denominação dos Comissários de Polícia no Rio de Janeiro.
Patuá: dossiê.
Patureba: qualquer tipo de otário que se deixa enganar nos contos-do-vigário ou do
cheque.
Pau de fogo: (Magé-RJ): revólver; espingarda.
Pau nas brenhas: (Fortaleza-CE): pessoa otária.
Paulista: desconfiado.
Paus: dinheiro.
PC-civil: (RS): rato, ratinho camarada.
Pé de breque: alguém que pisou na bola.
Pé frio: quem dá azar.
Pé preto: (ES): policial militar, por usar botina preta.
Pé quente: quem dá sorte.
Pealar: armar cilada, pegar de surpresa.
Peba: (BA): imitação; cópia do original; peça de carro não original, sem valor; (FortalezaCE): o mesmo que páia; páia é o mesmo que palha, ou seja, velho ultrapassado
(ES): brega, velho, fora de moda.
Peça boa: (Fortaleza-CE): mau elemento, marginal.
Pedir arrego: desistir da briga, pedir reconciliação.
Pedir para morrer: ficar com raiva, ter desgosto.
Pedir pinico: desistir da briga, pedir arrego.
Pedofilia: crime sexual praticado contra crianças. Origem do grego paidophilos que
significa aquele que gosta de criança. Crime previsto no Código Penal brasileiro
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e no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) Na Grécia antiga a
pedofilia era comum.
Pedra: denominação a cocaína ou crack.
Pega pra capar: confusão.
Pega: racha, corrida de carros, não oficial, nas ruas.
Pegada: disputa entre pipas.
Pegado pra Judas: militar que dá volta; escalado para suprir o faltoso.
Pegar a estrada: viajar.
Pegar com a boca na botija: pegar em flagrante.
Pegar lance: olhar as moças quando estão distraídas mudando de roupa ou mal sentadas.
Pegar leve: ir devagar, com calma.
Pegar o beco: (Fortaleza-CE): ir embora, cair fora.
Pegar pesado: ir com tudo.
Pegou o bonde: tranferência de preso.
Pêia: (Fortaleza-CE): briga; (levar pêia: apanhar).
Peidar na farofa: (Fortaleza-CE): vacilar (pessoa que peida na farofa: pessoa que pensa
que é a tal).
Peita: (Colatina-ES): camisa.
Pelota: inflorecência da maconha, já curtida para fumar.
Penosa: galinha.
Penoso: ladrão de galinhas.
Pentelho: indivíduo inoportuno, chato, inconveniente.
Pepa: confusão.
Pepita: pedra de crack.
Pera com caroço: carteira com dinheiro; desbugar a pêra: tirar o dinheiro da carteira.
Pera: carteira; pêra sem caroço; carteira com dinheiro; desbugar a pêra; tirar o dinheiro
da carteira.
Perca de documentos: perda de documentos.
Perca: perda.
Perereca: resistência que os presos fazem.
Perobo: homossexual.
Pérolas: lágrimas.
Peruada: aparte.
Peruar: rodear observando.
Pescar: (Fortaleza-CE): colar na prova.
Peta: (Fortaleza-CE): biscoito de polvilho.
Peteca: objeto arremessado.
Peter Pan: arrombador de cofres.
Pião: otário.
Picado: cigarro solto.
Picanço: indivíduo que se diz esperto e sai ludibriado.
Picardia: logro, embuste.
Pico: injeção do viciado em drogas.
497

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Pieguismo: excesso de sentimento.
Pila: (Belo Horizonte-MG): marginal.
Pilantra: malandro.
Pimba: bofetada.
Pincel: alavanca menor que o pé de cabra, usada para arrombamentos.
Pindaíba: (MG): duro; sem dinheiro; de origem tupi de pinda, que significa anzol e de
aiba, de significado ruim.
Pinguço: bêbado, alcoólatra.
Pinóia: coisa sem valor.
Pinote: marginal em fuga.
Pinta brava: pessoa suspeita.
Pintar no pedaço: aparecer.
Piolho: malandro velho.
Pipa: bilhete.
Pipoco: barulho de disparo de arma de fogo; tiroteio.
Pirola: leito.
Pirranta: menor viciado ou já ladrão.
Pirulito: pedaços de grade serrado.
Pisantes: sapatos, chinelos.
Pistola: (Vila Velha/Vitória/Serra-ES): matador covarde.
Pistolão: pessoa influente.
Pistoleiro: matador de aluguel.
Piusa: amásia.
Piuso: gigolô.
Piva: guri; guria; menino.
Pivete: menor e ladrão.
Pixi-pixi: (Mata da Serra-ES): conversa à toa; baratino.
Pixote: ladrão inexperiente, iniciante.
Plano: trama, ardil, intriga.
Play: (Fortaleza-CE): playboy, mauricinho.
Playba: rapaz de classe média.
Playboy: (Vila Velha-ES): rapaz de classe média.
PM militar: (RS): porco, porquinho amigo.
Pó da rabiola: pessoa que está se acabando com o uso de drogas.
Pocar: (ES): matar.
Poeira: cocaína; cadeia.
Polícia Civil: (Magé-RJ): trambique; (Belo Horizonte-MG): home; (SC): tira.
Polícia Militar: (MAGÉ-RJ): botina preta; frigorífico, meganha (Belo Horizonte-MG):
home, gambé: (Alegre-ES): samango, guarda, homem, chumbinho, tira (SC): milico.
Polícia: (Campo Grande-MS): homens.
Policial militar: (Alegre-ES): samango; guarda; homem; chumbinho.
Pombeiros: espiões.
Pôr areia: atrapalhar a vida de alguém.
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Porão: bolso da frente da calça; usado por elementos que afanam as vítimas num momento
de confusão nos pontos de ônibus e aglomerações.
Porte: mérito; de porte; mérito da autoridade.
Posto: local de guarda.
Pote: prisão, cadeia, xadrez de viatura.
Praia: perto da grade.
Prego: (Fortaleza-CE): o mesmo que pião, pessoa que não corre atrás de seus objetivos.
Prenda: jóia.
Presunto: cadáver.
Presuntos: pés humanos.
Preta e branca: (Belo Horizonte-MG): viatura da Polícia Civil.
Preta: garrafa; tudo que ameaça mau desfecho ou que se complica; as coisas estão pretas;
as coisas se complicaram.
Pretinha ou vermelhinha: (Mata da Serra-ES): gramado de cartas; as cartas do baralho
usada para enganar pessoas.
Preto: maconha.
Primeirão: primeiro sargento.
Proceder: pessoa que sabe respeitar a outra.
Prússia: policial.
Pudim: sujeito bêbado.
Punga: subtração de carteira e de relógio sem que a vítima perceba.
Punguista: batedor de carteiras, ladrão hábil em pungas, também chamado de pungador
ou punguidor.
Putaria: (Fortaleza-CE): zona.
Puteiro: (Fortaleza-CE): prostíbulo.
Puxador: ladrão de veículos.
Q
Q: (código de de placas de veículos, usado nas comunicações via rádio): Quebec.
QAP: (Alegre-ES): escuta.
Qualé: (Alegre-ES): qual é a sua?.
Quarenta e um (41): (Porto Alegre-RS): assalto.
Quatreiro: ladrão de gado; do castelhano “cuatrero”.
Quebrada: local perigoso, ermo, isolado.
Queijo: propina.
Queimado: ladrão.
Queimar o filme: (Fortaleza-CE): vacilar, falar os “podres” de alguém.
Queixar: (Fortaleza-CE): azarar, paquerar.
Queixo: (Fortaleza-CE): mentira ou cantada.
Queixudo: (Fortaleza-CE): pessoa mentirosa ou paqueradora.
Quena: entrega de objeto furtado ao cúmplice para que ele o esconda.
Quengada: agilidade.
Quento: dinheiro.
Quido: dinheiro.
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Quimante: revólver.
Quingar: demorar, esperar.
R
R: (código de placas de veículos, usado nas comunicações via rádio): Romeu.
Rã: policial.
Rabecão: (ES): carro que transporta cadáver.
Rachar: partilhar, dividir produto roubado.
Rádio: algema.
Ragu: apetite.
Rama: cadeia.
Ramona: azar.
Rana: contrabandista na área portuária; contrabandista de navios.
Rap 10 (rapidéis): (Fortaleza-CE): rápido.
Rapa: (ES): radio patrulha, operação policial (MG): Polícia.
Rapariga: (Fortaleza-CE): prostituta.
Raparigal: (Fortaleza-CE): prostíbulo.
Rasga-lata: (Fortaleza-CE): bomba, cabeção-de-nego.
Rastantes: calçados, sapatos, botinas.
Ratanha: gazua.
Rato de gaveta: ladrão de pequenas coisas.
Rato de mocó: ladrão.
Rato de praia: ladrão de praia.
Rato: ladrão (ES): ladrão que furta na cadeia.
Ratoneiros: indivíduos que operam através de túneis nos roubos a banco.
Rebolar: (Fortaleza-CE): jogar, lançar.
Rebordosa: confusão, alvoroço.
Rebu: (Alegre-ES): zorra, algazarra, bagunça.
Recortar: retemperar a comida servida.
Redondo ou bobo: relógio.
Refilar: convidado.
Refugo: coisa sem importância.
Refundir: ocultar objeto roubado.
Reglar: acordo mútuo entre policial e ladrão.
Rego: região anal.
Reincidentes: (ES): que voltam a cometer crimes.
Relaxar: (Vila Velha-ES): ir para o baile (Porto Alegre-RS): flagrante que não vai ser
aceito pelo juíz; flagrante que não é homologado.
Renhir: subtrair, roubar.
Rentrée: janela.
Resfilador: comparsa.
Resolve: arma de fogo.
Responsa: fuga.
Retirante: paletó.
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Revólver: (Magé-RJ): berro; ferro, pau de fogo, cuiabá, pabx, (Belo Horizonte-MG):
ferro (ES): três oitão, ferro, berro; (Alegre-ES): ferro, cano, pau de fogo.
Robô: (ES): preso que assume a responsábilidade de um crime cometido por outro.
Rodão: (Vila Velha-ES): marginal que invade a casa e mata quem estiver dentro.
Rodo: (ES): aquele que mata.
Rolar esquema: (Fortaleza-CE): ficar com alguém ou ter chance de fazer algo.
Rolar esquema: ficar com alguém ou ter chance de fazer algo.
Rolê: andar sem destino.
Rotan: (MG): Polícia.
Roupa no varal: (ES): locução que exprime sujeira, confusão.
Ruiva: policial.
Rúpia: ladrão.
Rustidor: local onde os ladrões guardam objetos roubados; o mesmo que aduana; casa
de ladrões.
rustir: enganar na divisão de objetos roubados.
S
S: (código de de placas de veículos, usado nas comunicações via rádio): Sierra.
Sabido: ladrão.
Saca: cadeia.
Sacana: indivíduo desprezível.
Safo: lenço.
Sagaz: (Vila Velha-ES): belo, forte.
Sagrado: cemitério.
Sair apagando: fuga em disparada.
Sair de banda: evadir-se.
Sair de pinote: fugir.
Salva-vidas: marmita de presos.
Sanfona: recipiente para a guarda do dinheiro falso.
Sangradura: furto de bolsas através do corte nas mesmas sem que a vítima perceba.
Sangria: ato de cortar as alças ou partes de uma bolsa e roubar sem que a vítima perceba.
Sangue bom: boa pessoa.
Sangue frio: presença de espírito, calma.
Santeiro: ladrão que se diz regenerado e que mantém contato com antigos comparsas e
fornece informações para assaltos e roubos.
Santinho do pau oco: inocência fingida; fingimento.
Sapo: malandro estranho ao lance; danar; advertir; resistência de chuveiro.
Saque: mentira.
Saqueiro: carcereiro.
Sargento: galo.
Sauna: local fechado para consumo de drogas.
SB: (ES): sangue bom.
Se a casa cair: (ES): se algo der errado.
Se der banho: (ES): enganar os amigos; enganar os comparsas; colegas no ato criminoso.
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Se escalar: (Fortaleza-CE): se auto convidar.
Se garante: (Fortaleza-CE): pessoa que faz as coisas bem feitas.
Se liga na fita: assunto que só duas pessoas sabem.
Se toque: (Fortaleza-CE): saber o que tá fazendo, ter cuidado.
Secar: (Fortaleza-CE): olhar fixamente para alguém apreciando-a ou provocando.
Seco: (Fortaleza-CE): pessoa tarada, sem transar.
Seda: folha de papel.
Segurar a onda: (Belo Horizonte-MG): assumir sozinho.
Seguro: mudança de cela.
Sem eira e nem beira: (MG): sem dinheiro; sem valor. No Nordeste, as casas dos ricos
possuiam no alto uma beira tipo beiral, como se fosse uma marquise, onde se sentavam as pontas dos caibros. Essa era decorada. Casa de pobre não possuía nada disto
sendo que as pontas dos caibros ficavam direto nas paredes.
Sem futuro: (Fortaleza-CE): algo que não dá certo ou não é legal.
Senha: carteira.
Senhista: punguista.
Sentar o dedo: atirar.
Sentinela: velório, velar cadáver durante a noite.
Ser derretido: (ES): ser vendido; morto.
Seruncho: ladrão, arrombador.
Sete um: (Colatina-ES): esperto, golpista.
Shorla: gazua ou chave falsa.
Só o filé: (Fortaleza-CE): menina bonita.
Só o mí: (Fortaleza-CE): menina bonita.
Só o pitel: (Fortaleza-CE): coisa legal.
Só: ok; tudo certo.
Solata: (Mata da Serra-ES): bolso interno do paletó, usado por elementos que afanam as
vítimas num momento de confusão, nos pontos de ônibus e aglomerações.
Soltar o cachorrinho: pedir ao informante que obtenha noticias de pessoas ou fatos.
Soniche: silêncio.
Sopa: condenação; é sopa ou é canja; tarefa fácil.
Soturno: guarda noturno.
Stevie: policial investigador.
Sua cara: obrigação.
Subir da jega: (Penitenciária de Linhares-ES): descansar.
Subir o gás: torturar, agressão.
Subir: (Belo Horizonte-MG): matar.
Sujão: delator.
Sujar: (Fortaleza-CE): sacanear alguém.
Sujeira: (Fortaleza-CE): sacanagem.
Sujo: delator ou suspeito.
Sujou: cuidado, perigo, nada deu certo.
Surdinas: dinheiro em papel.
502

MANUAL OPERACIONAL DO POLICIAL CIVIL

Surrupiar: (Porto Alegre-RS): roubar.
Sururu: briga, confusão.
Sutiã: arma afiada ou navalha.
T
T: (código de de placas de veículos, usado nas comunicações via rádio): Tango, Toronto.
Tabique: cadeia, cárcere.
Tá me tirando: (Vila Velha-ES): tá me provocando.
Tá vencendo: (Vila Velha-ES): valeu.
Taca a bala: (Cuiabá-MT): está limpo, vá em frente.
Taca: porta.
Tacada: facada; dar uma tacada é conseguir bom negócio.
Tachos: dinheiro.
Talagada: gole de pinga ou cachaça.
Tático: viatura policial.
Tatu: túnel ou buraco usado para fuga de presos.
Teca: dinheiro.
Teco: (Alegre-ES): atirar em alguém.
Tela: espelho.
Televisão: buraco na parede da cela, fuga.
Tem nem perigo: (Fortaleza-CE): sem condições, impossível.
Tem que assinar: (ES): assumir sozinho um ato criminoso; assumir um crime praticado
por vários presos ao mesmo tempo; assinar as declarações em que assume a culpa
por um crime.
Tempo do bumba: (Fortaleza-CE): antigamente, antigo.
Teresa: (Corumbá-MS): corda improvisada com lençois, trapos, etc.
Teresa: corda feita de panos usada para fuga.
Tereza: (Alegre-ES): corda feita de panos usada para fuga.
Tibada: facada ou navalhada.
Tifes: ladrão.
Tira: policial.
Tira: (ES): agente policial; (SC): policial; (Belo Horizonte-MG): detetive da Polícia Civil;
(Alegre-ES): policial.
Tirar um bode: dormir.
Tirar: zoar, zombar.
Tocar piano: (ES): tirar impressões digitais.
Toco: produto furtado que é dividido com vários ladrões; suborno.
Tomador: ladrão.
Tomar chá de piro: fugir.
Topar: (Fortaleza-CE): tropeçar.
Topista: ladrão que chega nas casas, bate palmas e, se ninguém aparece, entra e furta
tudo. São dotados de sangue frio e presença de espírito.
Toquista: policial que recebe toco, ou seja, parte de um produto roubado.
Torado: (Fortaleza-CE): pessoa forte, marombeiro.
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Torar pulão: (Belo Horizonte-MG): ser preso.
Tosta: corda.
Touca: aquele em que se pode confiar.
Trabalhar: assaltar.
Trabalho: assalto.
Trago: (Alegre-ES): gole de bebida, tragada de cigarro, bebida.
Traíra: dedo duro.
Tralha: corda.
Trambique: (Magé-RJ): Polícia Civil.
Transcabriteira: (Corumbá-MS): estrada internacional (Corumbá/Bolívia).
Trepado: chassi adulterado; (ES): armado.
Três oitão: (ES): revólver.
Treze: (Porto Alegre-RS): louco, pessoa considerada doida.
Trincar: passar o conto, enganar.
Trincha: gazua pequena ou qualquer utensílio para arrombar portas.
Trincosa: alimentação de presos.
Trinqueta: vadiagem.
Trinquete: partilha de objetos roubados ou furtados.
Triscar: (Fortaleza-CE): tocar, encostar.
Trocomalhos: bilhetes adulterados para o conto da loteria premiada.
Trombada: encontrar sem estar esperando.
Troncho: (Fortaleza-CE): torto.
Trovar: (Porto Alegre-RS): falar muito, sem confiança.
Trucha: tipo suspeito, esperto.
Truncha: ferramentas para assalto.
Truta: amigo de confiança.
V
V: (código de de placas de veículos, usado nas comunicações via rádio):Venezuela; Victor.
Vaca: mulher devassa, prostituta, tipo subornável.
Vadiar: (Fortaleza-CE): o mesmo que viçar, ou seja, ficar sem fazer nada; (BA): manter
relações sexuais.
Vagabundo: (Santo André-SP): vaga; (RS): galo.
Vagal: (Belo Horizonte-MG): marginal.
Vagarosa: prisão.
Vai ficar osso: (ES): vai ficar difícil.
Vaido: alavanca.
Vala: (ES): morte.
Valente: guarda noturno.
Valise: o mesmo que balisa; tira de papel colocada entre a porta e o marco para controlar
se a porta foi ou não aberta.
Vascilão: aquele que vacila muito; aquele que transgride alguma norma do presídio.
Vaselina: (ES): puxador de saco, adulador.
Vazar, dar um ar ou ralar peito: (Vila Velha-ES): ir embora.
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Vazar: (MAGÉ-RJ): fugir da cadeia, fugir.
Veado galheiro: (Cuiabá-MT): carro da Polícia Militar.
Velante: guarda noturno.
Vendo: (Colatina-ES): dinheiro.
Veneno: dificuldade.
Ventana ou janela: (Mata da Serra-ES): bolso interno da camisa, usado por elementos
que afanam as vítimas num momento de confusão nos pontos de ônibus e aglomerações.
Vento: (ES): dinheiro, o dinheiro gira muito, circula muito, motivo pelo qual é chamado
de vento.
Ver o sol nascer quadrado: (Fortaleza-CE): ir para a cadeia.
Verga: (ES): elemento vacilão; elemento que por medo vem a ceder alguma coisa ou
entregar os comparsas de crime.
Vesúvio: (DF): cofre forte da Polícia; o mesmo que tintureiro (RJ): viúva alegre.
Viado: homossexual.
Viajou na maionese: não prestou atenção, ficou abobalhado, pateta.
Viatura policial: (Magé-RJ): caçapa, gaiola, jaula, camburão, zoaninha; (Cuiabá-MT):
veado galheiro, corintiano; (Belo Horizonte-MG): preta e branca.
Viçar: (Fortaleza-CE): ficar frescando, ficar sem fazer nada. “Só sombra e água fresca.”.
Vicenzo: policial lerdo, devagar.
Vigarista: ladrão que se entrega ao conto-do-vigário ou conto do paco; tipo que explora
a boa fé das pessoas; trapaceiro.
Vintear: (Porto Alegre-RS): procurar.
Viúva alegre: (Rio de Janeiro): carro cofre da Polícia usado para transportar presos.
Voadora: bicicleta ou motocicleta.
Volante: automóvel.
Vomitar: confessar tudo.
Vou te furar: golpear.
Vulgo: apelido.
W
W: (código de placas de veículos, usado nas comunicações via rádio): Whisky.
X
X: (código de placas de veículos; usado nas comunicações via rádio): Xingu, X-Ray.
Xadras: prisão com grades, xadrez.
Xadrez: cela.
Xaropada: palestra cansativa.
Xarope: trouxa.
Xavier: despontado.
Xereta: intrometido, adulador.
Xeta: dinheiro.
Xexo: (Fortaleza-CE): dar calote.
Xilim: xilindró, cadeia, prisão com grades.
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Xilindró: (MG): Prisão; na língua banto era como os escravos brasileiros denominavam
o seu esconderijo no mato.
Xilota: vadio.
Xiringar: (Fortaleza-CE): molhar ou jogar água em alguém.
Xis Nove: (ES): informante da Polícia; delator; dedo duro.
Xis: xadrez, prisão com grades.
Xona: noite.
Xupim: marido que vive às custas da mulher.
Xuxo: estilete.
Y
Y: (código de placas de veículos; usada nas comunicações via rádio); Yankee.
Z
Z: (código de placas de veiculos; usado nas comunicações via rádio); Zulu.
Zé de obrar: (BA): ânus.
Zé: (Alegre-ES): José, qualquer pessoa sem expressão. José, o Zé Nada, Zé Ninguém, Zé
Povo, Zé Povinho, Zé Burro, Zé dos Anzóis, Zé Mané.
Zebu: garota que só anda na moda.
Zerou a conta: tirou todo o saldo, pagou toda a despesa, acabou de morrer.
Zerou: (vocabulário da beijação, gíria dos jovens – RJ/ES/SP): quando alguém termina
a noite no zero a zero, sem conseguir ficar com ninguém.
Zica: azar, confusão.
Zinho: (Vila Velha-ES): amigo.
Zoaninha: (Magé-RJ): viatura da Polícia.
Zoar: (Vila Velha-ES): tirar sarro.
Zoca: (ES): lugar de desova, local usado por marginais para levar alguém no interior de
uma plantação de eucaliptos com objetivo de estuprar, assaltar ou matar. Geralmente a pessoa é abandonada sem nenhuma roupa no meio do mato ou da plantação de
eucaliptos.
Zoião: ovo.
Zoiuda: televisão.
Zona: (ES): local de prostituição, bagunça; lugar de má fama; local onde existem casas
de prostituição; noite.
Zorra: confusão, baderna, bagunça.
Zua: (Alegre-ES): rebu; quebra-quebra em presídio.
Zuada: (Fortaleza-CE): barulho, confusão.
Zuar: fazer bagunça.
Zunhada: arranhão feito com unhas.
Zunir: jogar longe.
Zurupar: furtar.
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LEI COMPLEMENTAR Nº 756, DE 27 DE JUNHO DE 1994*
Organiza a Superintendência da Polícia Técnico-Científica, e dá outras
providências correlatas.

O Governador do Estado de São Paulo.
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º A Superintendência da Polícia Técnico-Científica, prevista no § 5º do art. 140 da
Constituição do Estado, órgão técnico-científico auxiliar da atividade de polícia judiciária e do
sistema judiciário, responsável pelas perícias criminalísticas e médico-legais, tem a seguinte estrutura:
I – Gabinete do Superintendente;
II – Instituto de Criminalística;
III – Instituto Médico-Legal;
IV – Divisão de Administração.
Art. 2º A Superintendência da Polícia Técnico-Científica tem por finalidade:
I – coordenar e supervisionar os trabalhos de pesquisas nos campos da Criminalística e da
Medicina Legal;
II – proceder a estudos técnicos no âmbito de suas atividades específicas;
III – prestar orientação técnica às unidades subordinadas;
IV – manter intercâmbio com entidades ligadas às áreas científicas correspondentes;
V – exercer as atividades inerentes aos sistemas de administração geral;
VI – zelar pela regularidade das atividades exercidas nas unidades subordinadas.
Art. 3º A Superintendência da Polícia Técnico-Científica será dirigida, alternadamente, por
perito criminal e por médico legista, dentre integrantes da última classe das respectivas carreiras.
Art. 4º A direção do Instituto Médico-Legal e do Instituto de Criminalística é privativa dos
integrantes da última classe das carreiras de Médico Legista e Perito Criminal, respectivamente.
Art. 5º A estrutura organizacional, as atribuições do Gabinete do Superintendente, do Instituto Médico-Legal, do Instituto de Criminalística e da Divisão de Administração, bem como as
competências dos seus dirigentes serão definidas em decreto a ser expedido no prazo de 90 (noventa)
dias, contados da data da publicação desta Lei Complementar.
n

Vide Decreto nº 42.847, de 9 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a estrutura organizacional da
Superintendência da Polícia Científica e dá providências correlatas.

Art. 6º (Vetado.)

* Publicada no DOE de 28 de junho de 1994.
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Art. 7º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei Complementar onerarão as dotações
próprias do orçamento, suplementadas se necessário.
Art. 8º Esta Lei Complementar e sua disposição transitória entrarão em vigor na data de sua
publicação.

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Artigo único. Até a data da publicação do decreto a que se refere o art. 5º, ficam mantidas as
disposições previstas nos arts. 3º e 4º do Decreto nº 6.919, de 28-10-75, e as do Decreto nº 33.013,
de 25-2-91.
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LEI Nº 10.291, DE 7 DE ABRIL DE 1999*
Obriga os servidores das Delegacias de Polícia a informarem às vítimas de estupro
sobre o direito de aborto legal.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:
Art. 1º Os servidores das Delegacias de Polícia e de Defesa da Mulher, no ato do registro
policial, ficam obrigados a informar às mulheres vítimas de estupro, que, caso venham a engravidar,
poderão interromper, legalmente, a gravidez, conforme determina o artigo 128 do Código Penal.
Parágrafo único. As delegacias fornecerão, no ato do registro policial, a relação das unidades
hospitalares públicas, com os respectivos endereços, aptas a realizarem a referida interrupção de
gravidez.
Art. 2º O aborto será realizado por médico e precedido do consentimento da gestante ou,
quando incapaz, de seu representante legal.
Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias, a
partir de sua publicação.
Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

* Publicada no DOE de 8 de abril de 1999.
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LEI Nº 11.060, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2002*
Dispõe sobre o uso pela Polícia Civil e Polícia Militar do Estado de armas de fogo
apreendidas.

O Governador do Estado de São Paulo:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica facultado o uso de armas de fogo, produtos de crime, apreendidas e à disposição
da Justiça, por Policiais Civis e Militares.
Art. 2º A transferência das armas de fogo para a Secretaria da Segurança Pública far-se-á nos
termos da legislação federal em vigor.
Art. 3º A distribuição dessas armas de fogo aos Policiais Civis e Militares obedecerá às
normas internas das respectivas corporações.
Art. 4º As despesas decorrentes da execução dessa Lei correrão de dotações orçamentárias
próprias, consignadas no orçamento vigente e suplementadas se necessário.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições
em contrário.
Palácio dos Bandeirantes, 26 de fevereiro de 2002.

* (Projeto de Lei nº 200/99, do deputado Celso Tanaui, PTB) Publicada na Assessoria Técnico Legislativa,
aos 26 de fevereiro de 2002.
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DECRETO Nº 19.903, DE 30 DE OUTUBRO DE 1950*
Dispõe sobre o uso de algemas.

ADHEMAR DE BARROS, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO,
Usando de suas atribuições,
Considerando que o Código de Processo Penal da República (Decreto-lei nº 3.689(*) de 3 de
outubro de 1941), tratando da prisão de delinqüentes, permite, excepcionalmente, o emprego de
força, nos casos de resistência ou tentativa de fuga em que se torne indispensável aquele meio de
contenção (artigo 284);
Considerando que o Regulamento Policial do Estado (Decreto nº 4.405-A, de 17 de abril de
1928, prevê, igualmente, entre outros meios de contenção do detento, o emprego de algemas em
casos excepcionais, justificadas pelo respectivo condutor (artigo 419);
Considerando que o emprego desse meio de segurança beneficia, grandemente, o serviço
policial, como se tem exemplo em diversos países, mesmo tradicionalmente liberais, impedindo as
fugas de perigosos delinqüentes, que freqüentemente ocorrem, muitas vezes depois de trabalhosas
e demoradas prisões;
Considerando que a própria segurança individual dos presos, é, na maioria das vezes,
beneficiada com a sua completa contenção, até que sejam conduzidos à presença da autoridade;
Considerando que o surto atual de delinqüencia, impõe mais eficiente e completa repressão à
criminalidade,
DECRETA:
Art. 1º O emprego de algemas far-se-á na Polícia do Estado, de regra, nas seguintes diligências:
1º – Condução à presença da autoridade dos delinqüentes detidos em flagrante, em virtude de
pronúncia ou nos demais casos previstos em lei, desde que ofereçam resistência ou tentem a fuga.
2º – Condução à presença da autoridade dos ébrios, viciosos e turbulentos, recolhidos na
prática de infração e que devam ser postos em custódia, nos termos do Regulamento Policial do
Estado, desde que o seu estado extremo de exaltação torne indispensável o emprego de força.
3º – Transporte, de uma para outra dependência, ou remoção, de um para outro presídio, dos
presos que, pela sua conhecida periculosidade, possam tentar a fuga durante a diligência, ou a
tenham tentado, ou oferecido resistência quando de sua detenção.

* V. Lex, 1941, 1ª Secção, p. 470.
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Art. 2º Nos abusos e irregularidades, no emprego do meio de contenção de que trata o presente
decreto serão levados ao conhecimento do Senhor Secretário de Estado dos Negócios da Segurança
Pública, ou dos Delegados Auxiliares, que procederão, rigorosamente, contra as autoridades ou
agentes faltosos, instaurando os procedimentos cabíveis à completa apuração de sua responsabilidade
e aplicando as penas correspondentes nos termos da legislação em vigor.
Art. 3º As dependências policiais manterão livro especial para o registro das diligências em
que tenham sido empregadas algemas, lavrando-se o termo respectivo, o qual será assinado pela
autoridade, escrivão e pelo condutor do preso, infrator ou insano recolhidos em custódia, na forma
do disposto no artigo 1º.
Parágrafo único. No termo referido neste artigo será esclarecido o motivo que determinou
o emprego daquele meio de contenção.
Art. 4º Fica revogado, quanto ao uso de algemas, o disposto no artigo 419 do Decreto
nº 4.405-A, de 17 de abril de 1928.
Art. 5º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
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DECRETO Nº 42.847, DE 9 DE FEVEREIRO DE 1998*
Dispõe sobre a estrutura organizacional da Superintendência da Polícia TécnicoCientífica e dá providências correlatas.

Mário Covas, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e à vista
da manifestação da Secretaria da Administração e Modernização do Serviço Público.
Decreta:
Capítulo I
Disposição Preliminar
Art. 1º A Superintendência da Polícia Técnico-Científica de que trata a Lei Complementar nº
756, de 27 de julho de 1994, órgão diretamente subordinado ao Secretário da Segurança Pública,
fica com sua estrutura organizacional definida nos termos deste decreto.
n

Vide Lei Complementar nº 756, de 27 de junho de 1994, que organiza a Superintendência da Polícia
Técnico-Científica e dá outras providências correlatas.

Capítulo II
Da Finalidade
Art. 2º A Superintendência da Polícia Técnico-Científica, órgão técnico-científico auxiliar da atividade de polícia judiciária e do sistema judiciário, responsável pelas perícias criminalísticas
e médico-legais no Estado, com nível de Coordenadoria, tem por finalidade:
I – coordenar e supervisionar os trabalhos de pesquisas nos campos da Criminalística e da
Medicina Legal;
II – proceder a estudos técnicos no âmbito de suas atividades específicas;
III – prestar orientação técnica às unidades subordinadas;
IV – manter intercâmbio com entidades ligadas às áreas científicas correspondentes;
V – exercer as atividades inerentes ao sistema de administração geral;
VI – zelar pela regularidade das atividades exercidas nas unidades subordinadas.
Capítulo III
Da Estrutura
Seção I
Da Estrutura Básica
Art. 3º A Superintendência da Polícia Técnico-Científica tem a seguinte estrutura básica:
I – Gabinete da Superintendência;

* Publicado na Secretaria de Estado do Governo e Gestão Estratégica, aos 9 de fevereiro de 1998.
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II – Instituto de Criminalística;
III – Instituto Médico Legal;
IV – Divisão de Administração.
Seção II
Do Detalhamento da Estrutura Básica
Subseção I
Do Gabinete da Superintendência
Art. 4º O Gabinete da Superintendência tem a seguinte estrutura:
I – Núcleo de Recursos Humanos, com:
a) Equipe de Recrutamento, Seleção e Treinamento;
b) Equipe de Cadastro, Freqüência e Expediente de Pessoal;
II – Biblioteca.
Parágrafo único – O Gabinete da Superintendência conta, ainda, com Assistência Técnica
e Célula de Apoio Administrativo e o Núcleo de Recursos Humanos, com Assistência Técnica.
Subseção II
Do Instituto de Criminalística
Art. 5º O Instituto de Criminalística tem a seguinte estrutura:
I – Centro de Perícias, com:
a) Núcleo de Acidentes de Trânsito;
b) Núcleo de Crimes Contábeis;
c) Núcleo de Crimes Contra o Patrimônio;
d) Núcleo de Crimes Contra a Pessoa;
e) Núcleo de Documentoscopia;
f) Núcleo de Engenharia;
g) Núcleo de Perícias Especiais;
h) Núcleo de Identificação Criminal;
i) Núcleo de Perícias de Informática;
j) Núcleo de Perícias Criminalísticas da Capital e da Grande São Paulo, com 17 (dezessete)
Equipes de Perícias Criminalísticas;
k) 11 (onze) Núcleos de Perícias Criminalísticas do Interior, com 40 (quarenta) Equipes de
Perícias Criminalísticas;
II – Centro de Exames, Análise e Pesquisas, com:
a) Núcleo de Análise Instrumental;
b) Núcleo de Balística;
c) Núcleo de Biologia e Bioquímica;
d) Núcleo de Física;
e) Núcleo de Química;
f) Núcleo de Toxicologia;
III – Núcleo de Apoio Logístico, com:
a) Equipe de Fotografia e Recursos Áudio-Visuais;
b) Equipe de Desenho e Topografia;
IV – Núcleo de Apoio Administrativo.
§ 1º O Instituto de Criminalística conta, ainda, com Assistência Técnica, os Centros e os
Núcleos referidos nas alíneas “j” e “I” do inciso I deste artigo contam, cada um, com Célula de
Apoio Administrativo.
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§ 2º Das Equipes de Perícias Criminalísticas criadas pela alínea “j” do inciso I deste artigo,
3 (três) exercerão suas atividades junto aos Departamentos de Investigações sobre Crimes Patrimoniais – DEPATRI, de Polícia do Consumidor – DECON e de Homicídios e Proteção à Pessoa –
DHPP da Delegacia Geral de Polícia.
l

O DECON foi extinto pelo art. 41, III, do Decreto nº 44.448, de 28 de novembro de 1999.

Subseção III
Do Instituto Médico-Legal
Art. 6º O Instituto Médico-Legal tem a seguinte estrutura:
I – Centro de Perícias, com:
a) Núcleo de Clínica Médica;
b) Núcleo de Tanatologia Forense;
c) Núcleo de Radiologia;
d) Núcleo de Odontologia Legal;
e) Núcleo de Perícias Médico-Legais da Capital e da Grande São Paulo, com 17 (dezessete)
Equipes de Perícias Médico-Legais;
f) 11 (onze) Núcleos de Perícias Médico-Legais do Interior, com 40 (quarenta) Equipes de
Perícias Médico-Legais;
II – Centro de Exames, Análises e Pesquisas, com:
a) Núcleo de Anatomia Patológica;
b) Núcleo de Toxicologia Forense;
c) Núcleo de Antropologia;
III – Núcleo de Apoio Logístico, com:
a) Equipe de Assistência Familiar;
b) Equipe de Fotografia e Recursos Áudio-Visuais;
IV – Núcleo de Apoio Administrativo.
§ 1º O Instituto Médico-Legal conta, ainda, com Assistência Técnica e os Centros e os Núcleos a
que se referem as alíneas “e” e “I” do inciso I deste artigo contam, cada um, com Célula de Apoio
Administrativo.
§ 2º Das Equipes de Perícias Médico-Legais criadas pela alínea “e” do inciso I deste artigo, 1
(uma) exerce as suas atividades junto ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP
da Delegacia Geral de Polícia.
Subseção IV
Da Divisão de Administração
Art. 7º A Divisão de Administração tem a seguinte estrutura:
I – Núcleo de Finanças;
II – Núcleo de Suprimentos e Patrimônio;
III – Núcleo de Infra-Estrutura.
Subseção V
Da Assistência Técnica e da Célula de Apoio Administrativo
Art. 8º A Assistência Técnica e a Célula de Apoio Administrativo não se caracterizam como
unidades administrativas.
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Capítulo IV
Das Atribuições
Seção I
Das Atribuições Comuns
Subseção I
Das Assistências Técnicas
Art. 9º As Assistências Técnicas têm, nos seus respectivos âmbitos de atuação, as seguintes atribuições:
I – assistir o dirigente da unidade no desempenho de suas atribuições;
II – elaborar, acompanhar e avaliar programas e projetos referentes à área de atuação da
unidade;
III – elaborar e implantar sistema de acompanhamento e controle das atividades desenvolvidas;
IV – produzir informações gerenciais para subsidiar as decisões do dirigente da unidade;
V – promover a integração entre as atividades e os projetos em desenvolvimento;
VI – propor e orientar as unidades na elaboração de projetos, normas e manuais de
procedimentos, objetivando sua coerência e padronização;
VII – controlar e acompanhar as atividades decorrentes de convênios, contratos, acordos e
ajustes;
VIII – realizar estudos, elaborar relatórios e emitir pareceres sobre assuntos relativos à sua
área de atuação.
Subseção II
Dos Núcleos de Apoio Administrativo
Art. 10. Os Núcleos de Apoio Administrativo têm as seguintes atribuições:
I – em relação à área de pessoal:
a) controlar os prazos para início de exercício dos servidores;
b) registrar a freqüência mensal;
c) expedir guias para exame de saúde;
d) comunicar aos órgãos e entidades competentes o falecimento de servidores;
II – em relação à área de finanças:
a) executar as atividades relativas a adiantamento;
b) controlar as diárias dos servidores;
c) elaborar, mensalmente, processos de prestação de contas;
III – em relação à área de material e patrimônio:
a) requisitar, receber, conferir e distribuir materiais;
b) verificar, periodicamente, o estado dos bens móveis e equipamentos;
c) proceder, periodicamente, ao inventário dos bens móveis constantes do cadastro;
d) fiscalizar e avaliar os serviços prestados por terceiros, na sua respectiva área de atuação;
IV – em relação ao expediente:
a) receber, registrar, distribuir e expedir papéis e processos;
b) preparar o expediente;
c) manter arquivos de papéis e documentos diversos;
d) executar serviços de datilografia e digitação;
e) receber e expedir malotes, correspondências e volumes em geral;
V – executar serviços de copa.
VI – em relação ao Sistema de Transportes Internos Motorizados, as previstas no artigo 9º do
Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977.
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Subseção III
Das Células de Apoio Administrativo
Art. 11. As Células de Apoio Administrativos têm as seguintes atribuições:
I – receber, registrar, distribuir e expedir papéis e processos;
II – preparar o expediente das respectivas unidades;
III – manter registros sobre a freqüência e as férias dos servidores;
IV – prever, requisitar e guardar o material de consumo das unidades;
V – manter registro do material permanente e comunicar à unidade competente a sua movimentação;
VI – lavrar os laudos periciais e manter os respectivos fichários.
VII – desenvolver outras atividades características de apoio administrativo à atuação da
unidade.
Seção II
Das Atribuições Específicas
Subseção I
Da Assistência Técnica do Coordenador
Art. 12. A Assistência Técnica do Coordenador, além das previstas no artigo 9º deste decreto,
tem ainda, as seguintes atribuições:
I – coordenar os programas especiais definidos e desenvolvidos pela Superintendência;
II – manter permanente a articulação com as unidades da Superintendência visando, em
especial:
a) propiciar o adequado suporte de informática às atividades das unidades;
b) definir o equipamento a ser utilizado pelas unidades;
c) identificar as necessidades de treinamento específico na área de informática.
Subseção II
Do Núcleo de Recursos Humanos
Art. 13. O Núcleo de Recursos Humanos tem, por meio da Assistência Técnica e das Equipes,
as seguintes atribuições:
I – as previstas nos artigos 11 a 16 do Decreto nº 42.815, de 19 de janeiro de 1998;
II – a implementação de medidas visando a proteção à saúde dos servidores da Superintendência, de acordo com a legislação pertinente.
Subseção III
Da Biblioteca
Art. 14. A Biblioteca tem as seguintes atribuições:
I – receber, registrar, classificar e catalogar livros, periódicos e material similar;
II – organizar e manter atualizados registros bibliográficos e de legislação, atos oficiais
normativos e jurisprudência;
III – organizar e manter atualizado o seu acervo histórico, técnico e científico, zelando pela
sua conservação;
IV – reunir, classificar e conservar a documentação dos trabalhos realizados pela Superintendência e outros relacionados com a sua área de atuação;
V – preparar sumário de revistas e resumos de artigos especializados, para fins de divulgação
interna;
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VI – realizar pesquisas e levantamentos de livros e documentos de assuntos realizados com
as atividades da Superintendência;
VII – manter serviços de consultas e empréstimos;
VIII – orientar os interessados nas consultas e pesquisas legislativas e bibliográficas;
IX – manter intercâmbio com outras bibliotecas e órgãos de documentação;
X – acompanhar o movimento editorial nacional e internacional;
XI – providenciar a aquisição de obras culturais e científicas, periódicos e folhetos de interesse
das unidades da Superintendência;
XII – colaborar na preparação de originais destinados à publicação;
XIII – promover a divulgação e a distribuição de publicações em geral, no âmbito da Superintendência;
XIV – promover a edição de boletins informativos, catálogos bibliográficos, coletâneas,
sumários, resumos e outras publicações;
XV – manter cadastro de entidades e pessoas interessadas no acervo da Superintendência.
Subseção IV
Do Instituto de Criminalística
Art. 15. O Instituto de Criminalística tem por meio das unidades subordinadas, as seguintes
atribuições:
I – desenvolver pesquisas no campo da Criminalística, visando ao aperfeiçoamento de técnicas
e a ação de novos métodos de trabalho, embasados no desenvolvimento tecnológico e científico;
II – promover o estudo e a divulgação de trabalhos técnico – científicos relativos ao exame
pericial;
III – proceder a perícias em:
a) locais de acidente de trânsito, aéreos, ferroviários, marítimos e do trabalho;
b) sistemas de segurança de tráfego;
c) sistemas, peças ou componentes de veículos motorizados;
d) livros ou documentos contábeis;
e) ocorrências de uso indevido de marcas, patentes e similares;
f) documentos manuscritos, mecanografados ou impressos e em assinaturas e moedas;
g) instrumentos e apetrechos utilizados na falsificação em geral;
h) objetos, marcas ou apetrechos relacionados a crimes contra o patrimônio;
i) locais de crimes contra a pessoa, o patrimônio, a saúde pública, os serviços públicos, a economia popular e a dignidade humana;
j) locais de incêndio, explosões, desabamentos, desmoronamentos, poluição ambiental e do
meio ambiente;
l) aparelhos mecânicos, elétricos e eletrônicos;
m) materiais gravados com som e imagem;
n) locais e aparelhos computadorizados, programas de software e hardware, relacionados à
prática de delitos na área de informática e telemática;
IV – proceder a exames:
a) nos materiais encontrados em locais de crimes;
b) em armas de fogo e peças de munição;
c) em materiais biológicos encontrados em locais de ocorrências e instrumentos de crimes,
inclusive para identificação antropológica;
d) de dosagem alcóolica e de identificação e comprovação de tóxicos;
e) e pesquisas criminalísticas nas áreas de física, química, bioquímica e toxicologia;
V – efetuar:
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a) testes e ensaios em materiais para especialização do grau de segurança;
b) estudos de novos materiais combustíveis, não combustíveis e isolantes;
c) trabalhos de desenho técnico, relacionados à complementação de laudos periciais;
d) trabalhos fotográficos de revelação e ampliação de impressões papilares, peças, instrumentos
ou armas;
e) levantamentos planimétricos e altimétricos e elaborar desenhos técnicos para a ilustração
de laudos periciais;
f) a reconstituição de crimes e elaborar desenhos ilustrados;
VI – emitir laudos técnicos periciais pertinentes à sua área de atuação, observada a legislação
em vigor.
Subseção V
Do Instituto Médico-Legal
Art. 16. O Instituto Médico-Legal tem por meio das unidades subordinadas, as seguintes
atribuições:
I – desenvolver pesquisas no campo da Medicina Legal, visando ao aperfeiçoamento de técnicas e criação de novos métodos de trabalho, embasados no desenvolvimento tecnológico e científico;
II – promover o estudo e a divulgação de trabalhos técnicos científicos relativos a área de
Medicina Legal:
III – proceder, em vivos, a exames de:
a) lesão corporal;
b) sexologia;
c) sanidade física;
d) verificação de idade;
e) constatação de embriaguez;
IV – realizar exames radiológicos para elucidação de diagnósticos dos legistas;
V – proceder a exames e pesquisas em produtos tóxicos, em líquidos orgânicos, vísceras,
alimentos e outras substâncias;
VI – proceder, em corpos de falecidos, a exames necroscópicos, a exumações, a exames da
área de antropologia e similares;
VII – efetuar perícias em material biológico de vítimas;
VIII – elaborar trabalhos fotográficos de pessoas, peças e instrumentos relacionados com as
perícias;
IX – realizar perícias e pesquisas no campo da odontologia legal;
X – realizar avaliações psicológicas das vítimas para conclusão de perícias;
XI – prestar assistência social aos familiares das vítimas;
XII – emitir laudos técnicos periciais pertinentes à sua área de atuação, observada a legislação
em vigor.
Subseção VI
Da Divisão de Administração
Art. 17. À Divisão de Administração cabe a prestação de serviços à Superintendência nas
áreas de finanças e orçamento, material e patrimônio, transportes internos, comunicações administrativas, controle de serviços de terceiros e atividades complementares.
Art. 18. O Núcleo de Finanças tem as atribuições previstas nos artigos 9º e 10 do Decreto-lei
nº 233, de 28 de abril de 1970.
Art. 19. O Núcleo de Suprimentos e Patrimônio tem as seguintes atribuições:
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I – em relação a compras:
a) organizar e manter atualizado o cadastro de fornecedores de materiais e serviços;
b) colher informações de outros órgãos sobre a idoneidade das empresas para fim de cadastramento;
c) preparar os expedientes referentes à aquisição dos materiais e à prestação de serviços;
d) analisar as propostas de fornecimento e de prestação de serviços;
e) elaborar contratos relativos à compra de materiais e à prestação de serviços;
f) acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento dos contratos de prestação de serviços de
terceiros;
II – em relação ao almoxarifado:
a) analisar a composição dos estoques com o objetivo de verificar sua correspondência às
necessidades efetivas;
b) fixar níveis de estoque mínimo, máximo e ponto de pedido de materiais;
c) controlar o cumprimento, pelos fornecedores, das condições propostas e constantes das
encomendas efetuadas;
d) receber, conferir, guardar e distribuir os materiais adquiridos;
e) controlar o estoque e a distribuição do material armazenado;
f) manter atualizados os registros de entrada e saída e de valores dos materiais em estoque;
g) realizar balancetes mensais e inventários, físicos e de valor do material em estoque programa;
h) elaborar o levantamento estatístico de consumo anual para orientar a elaboração do orçamento;
i) elaborar relação de materiais considerados excedentes ou em desuso, de acordo com a
legislação específica;
j) comunicar ao órgão responsável, a ocorrência de atrasos e outras irregularidades cometidas
pelos fornecedores;
III – em relação à administração patrimonial:
a) cadastrar e chapear o material permanente e equipamentos recebidos;
b) manter fichário dos bens móveis e controlar a sua movimentação;
c) verificar, periodicamente, o estado dos bens móveis, imóveis e equipamentos e solicitar
providências para sua manutenção, substituição ou baixa patrimonial;
d) providenciar o seguro de bens móveis e imóveis e promover outras medidas administrativas necessárias à defesa dos bens patrimoniais;
e) proceder, periodicamente, ao inventário de todos os bens móveis constantes do cadastro;
f) providenciar o arrolamento de bens inservíveis.
Art. 20. O Núcleo de Infra-Estrutura tem as seguintes atribuições:
I – em relação ao Sistema de Administração dos Transportes Internos Motorizados, as previstas nos artigos 7º, 8º e 9º do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977;
II – em relação à manutenção:
a) executar ou fiscalizar e avaliar, quando a cargo de terceiros, os serviços de manutenção de
móveis e imóveis, instalações e equipamentos da Superintendência;
b) promover a manutenção e a conservação dos sistemas elétricos, hidráulicos e de comunicações;
c) executar reparos e reformas de imóveis, equipamentos e outros materiais de trabalho da
Superintendência;
d) executar serviços de marcenaria, carpintaria e serralheria;
e) zelar pela conservação, manutenção e limpeza das máquinas, equipamentos e instalações
da Superintendência;
III – em relação à zeladoria:
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a) manter ou fiscalizar, quando prestados por terceiros, a vigilância no âmbito da Superintendência;
b) executar ou fiscalizar, quando prestados por terceiros, os serviços de limpeza interna e
externa no âmbito da Superintendência;
c) zelar pela conservação dos móveis da Superintendência;
d) controlar a entrada e saída de pessoa e veículos na área da Superintendência;
e) executar serviços de portaria;
IV – em relação às comunicações administrativas:
a) receber, registrar, classificar, autuar e controlar a distribuição de papéis e processos;
b) informar sobre a localização de papéis e processos;
c) arquivar papéis e processos;
d) expedir certidões;
e) expedir papéis e processos;
f) receber e expedir malotes, correspondência externa e volume em geral.
Capítulo V
Dos Níveis Hierárquicos
Art. 21. As unidades da Superintendência tem os seguintes níveis hierárquicos:
I – de Departamento Técnico, os Institutos de Criminalística e Médico-Legal;
II – de Divisão Técnica, os Centros de Perícias e de Exames, Análises e Pesquisas dos Institutos de Criminalística e Médico-Legal;
III – de Serviço Técnico:
a) o Núcleo de Recursos Humanos;
b) a Biblioteca;
c) os Núcleos de Apoio Logístico dos Institutos de Criminalística e Médico-Legal;
d) os Núcleos de Centros de Pesquisas e de Exames, Análises e Pesquisas dos Institutos de
Criminalística e Médico-Legal;
IV – de Equipe Técnica:
a) as Equipes de Perícias Criminalísticas do Instituto de Criminalística e as Equipes de Perícias
Médico-Legais do Instituto Médico-Legal;
b) a Equipe de Assistência Familiar no Núcleo de Apoio Logístico do Instituto Médico-Legal;
c) a Equipe de Recrutamento, Seleção e Treinamento do Núcleo de Recursos Humanos;
V – de Serviço:
a) os Núcleos de Apoio Administrativo dos Institutos de Criminalística e Médico-Legal;
b) os Núcleos da Divisão de Administração;
VI – de Equipe:
a) as Equipes de Fotografia e Recursos Áudio-Visuais dos Institutos de Criminalística e
Médico-Legal;
b) e Equipe de Desenho e Topografia do Instituto de Criminalística;
VII – de Seção a Equipe de Cadastro, Freqüência e Expediente de Pessoal do Núcleo de
Recursos Humanos.
Capítulo VI
Das Unidades e Órgãos dos Sistemas de Administração Geral
Seção I
Do Órgão de Sistema de Administração de Pessoal
Art. 22. O Núcleo de Recursos Humanos é o órgão subsetorial do Sistema de Administração
de Pessoal da Superintendência.
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Seção II
Do Órgão do Sistema de Administração Financeira e Orçamentária
Art. 23. O Núcleo de Finanças da Divisão de Administração é o órgão setorial da unidade orçamentária Superintendência da Polícia Técnico Científica e órgão subsetorial em relação às unidades
de despesa Administração da Superintendência, Instituto de Criminalística e Instituto Médico-Legal.
Parágrafo único – A unidade de despesa Administração da Superintendência compreende as
unidades elencadas nos incisos I e IV do artigo 3º deste decreto.
Seção III
Dos Órgão do Sistema de Administração dos Transportes Internos Motorizados
Art. 24. O Núcleo de Infra Estrutura da Divisão da Administração é o órgão setorial do Sistema
de Administração de Transportes Internos Motorizados da Superintendência da Polícia Técnico
Científica e órgão subsetorial em relação à Administração da Superintendência e aos Institutos de
Criminalística e Médico-Legal.
Art. 25. Os Núcleos do Apoio Administrativo dos Institutos de Criminalística e MédicoLegal são órgãos detentores em suas respectivas áreas de atuação.
Capítulo VII
Das Competências
Seção I
Do Coordenador da Superintendência
Art. 26. Ao Coordenador da Superintendência, além de outras competências que lhe forem
conferidas por lei ou decreto, compete:
I – em relação às atividades gerais:
a) assessorar o Titular da Pasta no desempenho de suas funções;
b) propor ao Secretário da Segurança Pública o programa de trabalho da Coordenadoria e as
alterações que se fizerem necessárias;
c) coordenar, orientar, acompanhar e avaliar as atividades das unidades subordinadas;
d) zelar pelo cumprimento dos prazos fixados para o desenvolvimento dos trabalhos;
e) baixar normas internas de funcionamento das unidades subordinadas;
f) responder, conclusivamente, às consultas formuladas pelos órgãos da Administração Pública
sobre assuntos de sua competência;
g) solicitar informações a outros órgãos ou entidades da Administração Pública;
h) encaminhar papéis, processos e expedientes diretamente aos órgãos competentes para
manifestação;
i) autorizar a produção e a divulgação de matérias técnico-científicas e a realização de atividades de treinamento em regime de cooperação com entidades públicas e privadas;
j) decidir sobre pedidos de certidões e de “vistas” de processos;
k) criar comissões e grupos de trabalho não permanentes;
l) autorizar estágios em unidades subordinadas;
II – em relação à administração de pessoal, da Superintendência, exercer as competências
previstas nos artigos 25, 34 e 35 do Decreto nº 42.815, de 19 de janeiro de 1999;
III – em relação à administração financeira e orçamentária, exercer as competências previstas
no artigo 13 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970;
IV – em relação à administração dos transportes internos, exercer as competências previstas
no artigo 16 do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977;
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V – em relação à administração do material e patrimônio:
a) autorizar a transferência de bens móveis;
b) decidir sobre assuntos referentes a licitações, podendo, nos termos da legislação em vigor:
1. autorizar sua abertura ou dispensa;
2. designar a comissão julgadora ou o responsável pelo convite;
3. exigir, quando julgar conveniente, a prestação de garantia, autorizando sua substituição,
liberação ou restituição;
4. homologar e adjudicar;
5. anular ou revogar a licitação e decidir os recursos;
6. autorizar a alteração do contrato, inclusive a prorrogação de prazo;
7. designar servidor ou comissão para recebimento do objeto de contrato;
8. autorizar a rescisão administrativa ou amigável do contrato;
9. aplicar penalidades, exceto a de declaração de idoneidade para licitar ou contratar;
c) decidir sobre a utilização de próprios do Estado em uso pela Superintendência;
d) autorizar, por ato específico, as autoridades que lhe são subordinadas a requisitar transporte
de material por conta da Superintendência.
Seção II
Dos Diretores de Departamento
Art. 27. Aos Diretores de Departamento, em suas respectivas áreas de atuação, além de
outras competências que lhes forem conferidas por lei ou decreto, compete:
I – em relação às atividades gerais:
a) assistir o Coordenador no desempenho de suas funções;
b) propor ao Coordenador o programa de trabalho e as alterações que se fizerem necessárias;
c) orientar e acompanhar as atividades das unidades subordinadas;
d) garantir o cumprimento das competências específicas definidas por legislação própria;
e) expedir normas de funcionamento das unidades subordinadas;
f) criar comissões e grupos de trabalho não permanentes;
g) solicitar informações a outros órgãos da Administração Pública;
h) encaminhar papéis e processos aos órgãos competentes para manifestação;
i) decidir sobre pedidos de “vistos” de processos;
II – em relação à administração de pessoal, as previstas nos artigos 27, 29, 31 e 35 do Decreto
nº 42.815, de 19 de janeiro de 1998;
III – em relação à administração de material e patrimônio:
a) exercer as competências previstas no Decreto nº 31.138, de 9 de janeiro de 1990, que lhes
forem delegadas pelo Titular da Pasta;
b) autorizar a transferência de bens móveis de uma para outra unidade subordinada
Seção III
Dos Diretores de Divisão e de Serviço
Art. 28. Os Diretores de Divisão e os Diretores de Serviço, em relação à administração de
pessoal, além de outras que lhes forem conferidas por lei ou decreto, têm as competências previstas
no artigo 3º do Decreto nº 42.815, de 19 de janeiro de 1998.
Art. 29. Ao Diretor da Divisão de Administração compete, ainda:
I – visar extratos para publicação no Diário Oficial;
II – expedir certidões de peças de autos arquivados;
III – responsabilizar-se pela gestão dos contratos com terceiros realizados pela Superintendência.
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Art. 30. Ao Diretor do Núcleo de Suprimentos a Patrimônio compete, ainda:
I – assinar convites e editais de tomada de preços;
II – aprovar a relação de materiais a serem mantidos em estoque e de materiais a serem adquiridos;
III – efetuar baixa de bens móveis, mediante autorização do dirigente da unidade de despesa.
Art. 31. Ao Diretor do Núcleo de Infra-Estrutura compete, ainda:
I – supervisionar a execução de atividades de manutenção dos bens móveis e imóveis;
II – supervisionar a circulação do pessoal no âmbito do órgão.
Seção IV
Dos Chefes de Seção
Art. 32. Os Chefes de Seção, em suas respectivas áreas de atuação, além de outras que lhes
forem conferidas por lei ou decreto, têm a competência prevista no artigo 31 do Decreto nº 42.815,
de 19 de janeiro de 1998.
Seção V
Das Competências Comuns
Subseção I
Do Coordenador da Superintendência e demais dirigentes
até o nível de Diretor de Serviço e de unidades do nível equivalente
Art. 33. São competências comuns ao Coordenador da Superintendência e demais dirigentes
até o nível de Diretor de Serviço ou da unidade de nível equivalente, em suas respectivas áreas de
atuação:
I – em relação às atividades gerais, encaminhar à autoridade superior o programa de trabalho e as alterações que se fizerem necessárias;
II – em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, exercer as competências previstas
no artigo 34 do Decreto nº 42.815, de 19 de janeiro de 1998.
Subseção II
Do Coordenador da Superintendência e demais responsáveis
até o nível de Chefe de Seção ou unidades de nível equivalente
Art. 34. São competências comuns ao Coordenador da Superintendência e demais responsáveis,
até o nível de Chefe de Seção ou unidades de nível equivalente, em suas respectivas áreas de atuação:
I – em relação às atividades gerais de suas respectivas áreas:
a) cumprir e fazer cumprir as leis, os decretos, os regulamentos, as decisões, os prazos para
desenvolvimento dos trabalhos e as ordens das autoridades superiores;
b) transmitir a seus subordinados as diretrizes a serem adotadas no desenvolvimento dos trabalhos;
c) manter seus superiores imediatos permanentemente informados sobre o andamento das
atividades das unidades subordinadas;
d) avaliar o desempenho das unidades subordinadas e responder pelos resultados alcançados;
e) adotar ou sugerir, conforme for o caso, medidas objetivando:
1. o aprimoramento de suas áreas;
2. a simplificação de procedimentos e a agilização do processo decisório relativamente a
assuntos que tramitem pelas unidades subordinadas;
f) manter a regularidade dos serviços, expedindo as necessárias determinações ou representando
às autoridades superiores, conforme o caso;
g) manter ambiente propício ao desenvolvimento dos trabalhos;
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h) providenciar a instrução de processos e expedientes que devam ser submetidos à
consideração superior, manifestando-se conclusivamente a respeito da matéria;
i) decidir sobre recursos interpostos contra despacho de autoridade imediatamente subordinada,
desde que não esteja esgotada a instância administrativa;
j) indicar seu substituto, obedecidos os requisitos de qualificação inerentes ao cargo, funçãoatividade ou função de serviço público;
l) apresentar relatórios sobre serviços executados pelas atividades administrativas subordinadas;
m) praticar todo e qualquer ato ou exercer quaisquer das atribuições ou competências dos
órgãos, autoridades ou servidores subordinados;
n) avocar, de modo geral ou em casos especiais, as atribuições ou competências de órgãos,
autoridades ou servidores subordinados;
o) estimular o desenvolvimento profissional dos servidores subordinados;
p) apresentar relatórios sobre os serviços executados pelas unidades subordinadas;
q) fiscalizar e avaliar os serviços prestados por terceiros;
r) zelar pela manutenção dos equipamentos em uso na unidade e pela economia do material
de consumo;
II – em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, exercer as competências previstas
no artigo 35 do Decreto nº 42.815, de 19 de janeiro de 1998;
III – em relação à administração de material e patrimônio, requisitar material permanente ou
de consumo.
Seção VI
Dos Dirigentes das Unidades e dos Órgãos dos Sistemas de Administração Geral
Subseção I
Do Sistema de Administração de Pessoal
Art. 35. O Diretor do Núcleo de Recursos Humanos, na qualidade de responsável pelo órgão
subsetorial do Sistema, tem as competências previstas no artigo 33 do Decreto nº 42.815, de 19 de
janeiro de 1998.
n

Vide art. 1º do Decreto nº 42.922, de 11 de março de 1998, que dá nova redação ao art. 35.

Subseção II
Dos Sistemas de Administração Financeira e Orçamentária
Art. 36. O dirigente da unidade orçamentária tem as competências previstas no artigo 13 do
Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970.
Art. 37. Os dirigentes de unidades de despesa têm as competências previstas nos incisos I,
IV, V e VI do artigo 14 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970.
Art. 38. O Diretor do Núcleo de Finanças tem as competências previstas no artigo 15 e no
inciso II do artigo 17 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970.
Subseção III
Do Sistema de Administração dos Transportes Internos Motorizados
Art. 39. O Coordenador da Superintendência é o dirigente da frota e tem as competências
previstas nos artigos 16 e 18 do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977.
Art. 40. O Diretor do Núcleo de Infra-Estrutura e os Diretores dos Núcleos de Apoio Administrativo dos Institutos de Criminalística e Médico-Legal são dirigentes de órgão detentor e têm as competências previstas no artigo 20, do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977.
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Capítulo VIII
Do “Pro Labore”
Art. 41. Para fins da atribuição da gratificação “pro labore” de que trata o artigo 11 da Lei
Complementar nº 547, de 24 de junho de 1988, ficam classificadas as funções adiante enumeradas,
destinadas às unidades da Superintendência, na seguinte conformidade:
I – 4 (quatro) de Diretor Técnico de Divisão, destinadas , aos Centros de Perícias e aos Centros
de Exames, Análises e Pesquisas, dos Institutos de Criminalística e Médico-Legal;
II – 48 (quarenta e oito) de Diretor Técnico de Serviço, destinadas aos Núcleos dos Centros
de Perícias e dos Centros de Exames, Análises e Pesquisas e de Apoio Logístico, dos Institutos de
Criminalística e Médico-Legal;
III – 114 (cento e quatorze) de Chefe de Equipe destinadas:
n

Vide art. 1º, II, do Decreto nº 42.922, de 11 de março de 1998, que dá nova redação ao inciso III do
art. 41.

a) às Equipes de Perícias Criminalísticas do Instituto de Criminalística;
b) às Equipes de Perícias Médico-Legais do Instituto Médico-Legal;
IV – 3 (três) de Chefe de Equipe, destinadas às Equipes de Fotografia e Recursos ÁudioVisuais e de Desenho e Topografia do Instituto de Criminalística e à Equipe de Fotografia e Recursos
Áudio-Visuais do Instituto Médico-Legal.
Parágrafo único – Para fins de atribuição da gratificação “pro labore” de que trata este artigo
serão exigidos dos servidores a serem designados os seguintes requisitos:
1. para a função de Diretor Técnico de Divisão dos Centros de Perícias e de Exames, Análises
e Pesquisas, do Instituto de Criminalística, ser titular, no mínimo, de cargo de Perito Criminal de 1ª
classe, em pela atividade no Instituto nos últimos 2 (dois) anos;
2. para a função de Diretor Técnico de Divisão dos Centros de Perícias e de Exame, Análises
e Pesquisas do Instituto Médico-Legal, ser titular, no mínimo, de cargo de Médico Legista de 1ª
Classe, em plena atividade no Instituto Médico-Legal, ser titular, no mínimo, de cargo de MédicoLegista de 1ª Classe, em plena atividade no Instituto nos últimos 2 (dois) anos;
3. para a função de Diretor Técnico de Serviços dos Núcleos dos Centros de Perícias e de Exames,
Análises e Pesquisas e de Apoio Logístico do Instituto de Criminalística, ser titular, no mínimo, de
cargo Perito Criminal de 2ª Classe, em plena atividade no Instituto nos últimos 2 (dois) anos;
4. para a função de Diretor Técnico de Serviço dos Núcleos dos Centros de Perícias e de
Exames, Análises e Pesquisas e de Apoio Logístico do Instituto Médico-Legal, ser titular, no mínimo,
de cargo de Médico-Legista de 2ª Classe em plena atividade no Instituto nos últimos 2 (dois) anos;
5. para a função de Chefe de Equipe das Equipes de Perícias Criminalísticas, do Instituto de
Criminalística, ser titular, no mínimo, de cargo de Perito Criminal de 3ª Classe, em plena atividade
no Instituto nos últimos 2 (dois) anos;
6. para a função de Chefe de Equipe das Equipes de Perícias Médico-Legais do Instituto
Médico-Legal, ser titular, no mínimo, de cargo de Médico-Legista de 3ª Classe, em plena atividade
no Instituto nos últimos 2 (dois) anos;
7. para a função de Chefe de Equipe das Equipes de Fotografia e Recursos Áudio-Visuais dos
Institutos de Criminalística e Médico-Legal, ser titular, no mínimo, no cargo de Fotógrafo Técnico
Pericial de 3ª Classe, em plena atividade no Instituto nos últimos 2 (dois) anos;
II – para a função de Chefe de Equipe da Equipe de Desenho e Topografia do Instituto de
Criminalística, ser titular, no mínimo, de cargo de Desenhista Técnico Pericial de 3ª Classe, em
plena atividade no Instituto nos últimos 2 (dois) anos.
Art. 42. Para fins de atribuição do “pro labore” de que trata o artigo 28 da Lei nº 10.168, de
10 de julho de 1968, ficam classificadas as funções adiante enumeradas, destinadas às unidades da
Superintendência, na seguinte conformidade:
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I – 1 (uma) de Coordenador;
II – 2 (duas) de Diretor Técnico de Departamento, destinadas ao Instituto de Criminalística e
ao Instituto Médico-Legal;
III – 2 (duas) de Diretor Técnico de Serviço, destinadas ao Núcleo de Recursos Humanos e à
Biblioteca;
IV – 1 (uma) de Diretor de Divisão, destinada à Divisão de Administração;
V – 5 (cinco) de Diretor de Serviço, destinadas:
a) aos Núcleos de Apoio Administrativo dos Institutos de Criminalística e Médico-Legal;
b) aos Núcleos de Finanças, de Suprimentos e Patrimônios e de Infra – Estrutura da Divisão
de Administração;
VI – 2 (duas) de Supervisor de Equipe Técnica, destinadas:
a) à Equipe de Recrutamento, Seleção e Treinamento do Núcleo de Recursos Humanos;
b) à Equipe de Assistência Familiar do Instituto Médico-Legal;
VII – 1 (uma) de Chefe de Seção, destinada à Equipe de Cadastro, Freqüência e Expediente
de Pessoal do Núcleo de Recursos Humanos.
§ 1º – Para fins de atribuição do “pro labore” de que trata este artigo serão exigidos dos
servidores a serem designados os seguintes requisitos:
1. para a função de Coordenador, ser titular de cargo de Perito Criminal de Classe Especial
ou de Médico-Legista de Classe Especial, em plena atividade nos respectivos Institutos nos últimos
2 (dois) anos;
2. para a função de Diretor Técnico de Departamento do Instituto de Criminalística, ser
titular de cargo de Perito Criminal de Classe Especial, em plena atividade no Instituto no últimos 2
(dois) anos;
3. para a função de Diretor Técnico de Departamento do Instituto Médico-Legal, ser titular
de cargo de Médico-Legista de Classe Especial, em plena atividade no Instituto nos últimos 2 (dois)
anos;
4. para a função de Diretor Técnico de Serviço do Núcleo de Apoio Logístico do Instituto
Médico-Legal, ser portador de diploma de nível universitário ou ter habilitação profissional legal
correspondente, com 3 (três) anos de atuação profissional;
5. para a função de Diretor Técnico de Serviço do Núcleo de Recursos Humanos, ser portador de diploma de nível universitário ou ter habilitação profissional legal correspondente, com 3
(três) anos de experiência;
6. para a função de Diretor Técnico de Serviço da Biblioteca, ser portador de diploma de
nível universitário de Bibliotecário, com 3 (três) anos de atuação profissional;
7. para a função de Diretor da Divisão de Administração, 3 (três) anos de experiência na área
administrativa;
8. para a função de Diretor de Serviço dos Núcleos de Finanças, de Suprimentos e Patrimônio
e de Infra-Estrutura da Divisão de Administração e dos Núcleos de Apoio Administrativos dos
Institutos de Criminalística e Médico-Legal, 2 (dois) anos de experiência na área administrativa;
9. para a função de supervisor de Equipe Técnica da Equipe de Recrutamento, Seleção e
Treinamento do Núcleo de Recursos Humanos, ser portador de diploma de nível universitário ou
ter habilitação profissional legal correspondente, com 2 (dois) anos de atuação profissional;
10. para a função de Supervisor de Equipe Técnica da Equipe da Assistência Familiar do
Núcleo de Apoio Logístico do Instituto Médico-Legal, ser portador de diploma de nível universitário
de Assistente Social, com 3 (três) anos de atuação profissional;
§ 2º – Deverá ser designado para a função de Coordenador da Superintendência
alternadamente, um Perito Criminal e um Médico-Legista conforme previsto no artigo 3º da Lei
Complementar nº 756, de 27 de junho de 1994.
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Capítulo IX
Disposições Finais
Art. 43. Ficam afetas à Corregedoria da Polícia Civil – Corregepol de que trata a alínea “b”,
do inciso II, do artigo 2º, do Decreto nº 39.948, de 8 de fevereiro de 1995, as atividades de
acompanhamento e fiscalização da regularidade dos serviços prestados pela Superintendência da
Polícia Técnico-Científica, bem como a realização de sindicâncias e processos administrativos
referentes aos servidores integrantes das carreiras policiais civis que atuam na Superintendência.
n

Vide art. 1º, III, do Decreto nº 42.922, de 11 de março de 1998, que dá nova redação ao art. 43.

Art. 44. Caberá ao Secretário da Segurança Pública definir, por ato específico, no prazo de 60
(sessenta) dias, os Municípios nos quais se localizarão os Núcleos e as Equipes de Perícias Criminalísticas do Instituto de Criminalística e os Núcleos e as Equipes de Perícias Médico-Legais do Instituto
Médico-Legal.
Parágrafo único – Até que ocorra a definição de que trata este artigo ficam mantidas as atuais
unidades regionais e seccionais dos Institutos de Criminalística e Médico-Legal, os quais permanecerão
onde já se encontram sediadas, passando sua subordinação técnica, hierárquica e funcional aos
respectivos institutos, cabendo às Delegacias nas quais se localizam a prestação do necessário aporte
administrativo para a continuidade das atividades ora desenvolvidas.
Art. 45. As designações para exercício de função retribuída mediante “pro labore” de que
tratam os artigos 41 e 42 deste decreto só poderão ocorrer após as seguintes providências:
I – classificação nas respectivas unidades criadas, dos cargos de direção, supervisão e chefia
de nível correspondente, existentes na Superintendência;
II – efetiva implantação ou funcionamento das unidades.
Parágrafo único – Ficam dispensados para efeito deste decreto, os procedimentos definidos
no Decreto nº 20.940, de 1º de junho de 1983, tendo em vista a classificação das unidades constantes
do artigo 19 e o disposto neste artigo e nos artigos 35 e 36 deste decreto.
Art. 46. A Superintendência deverá encaminhar à Secretaria da Administração e Modernização
do Serviço Público, no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação deste decreto:
I – relação dos cargos referidos no inciso I do artigo anterior, da qual conste a denominação
do cargo e da unidade na qual foi classificado;
II – relação dos cargos de direção, supervisão, chefia e encarregatura remanescentes da classificação efetuada, da qual conste o número de cargos vagos, por denominação, e dos cargos providos,
com o nome de respectivos ocupantes.
Art. 47. Ficam exonerados, na data da vigência deste decreto, os servidores nomeados para
cargos do SQC-I – QSSP, de Diretor Técnico de Divisão, Diretor Técnico de Serviço, Supervisor
de Equipe Técnica, Chefe de Seção Técnica, Encarregado de Setor Técnico, Chefe de Seção e
Encarregado de Setor, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 44.
Parágrafo único – O disposto neste artigo não se aplica aos servidores titulares de cargos
decorrentes de transformação, cuja efetividade tenha sido assegurada por lei.
Art. 48. Ficam cessadas, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 44, as atuais
designações para funções de serviço público retribuídas mediante “pro labore” dos Institutos de
Criminalística e Médico-Legal com fundamento:
I – no artigo 11 da Lei Complementar nº 547, de 24 de junho de 1988;
II – no artigo 28 da Lei nº 10.168, de 10 de julho de 1968.
Parágrafo único – O disposto neste artigo aplica-se às designações de substitutos e responsáveis
pelo exercício de cargo vago.
Art. 49. As funções de serviço público classificadas anteriormente à edição do presente decreto,
para efeito de atribuição de “pro labore” com fundamento do artigo 11 da Lei Complementar nº
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547, de 24 de junho de 1988 e no artigo 28 da Lei nº 10.168, de 10 de julho de 1968, destinadas ao
Instituto de Criminalística e Médico-Legal, ficam extintas a partir da data de publicação deste
decreto, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 44.
Art. 50. No prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de publicação deste decreto, o
Secretário de Segurança Pública encaminhará à aprovação governamental, minuta de decreto a ser
proposta pela Superintendência de Polícia Técnico-Científica, dispondo sobre o detalhamento das
atribuições e competências, bem como as normas de funcionamento do Instituto Médico-Legal e
do Instituto de Criminalística, ouvida previamente a Secretaria de Administração e Modernização
do Serviço Público.
Art. 51. No prazo de 90 (noventa) dias o Secretário de Segurança Pública encaminhará à
apreciação governamental projeto de lei complementar dispondo sobre a adequação dos “pro labore”
necessários à Superintendência constantes da Lei Complementar nº 547, de 24 de junho de 1988.
Art. 52. O Departamento de Polícia Científica de que trata a alínea “a” do inciso IV do artigo
2º do Decreto nº 39.948, de 8 de fevereiro de 1995, passa a denominar-se Departamento de
Identificação e Registros Diversos de Polícia Civil.
Art. 53. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as
disposições em contrário e, em especial:
I – os incisos II e III do artigo 2º e os artigos 3º e 4º do Decreto nº 6.919, de 28 de outubro
de 1975;
II – os artigos 1º e 2º do inciso I do artigo 4º, os incisos I, II e IV do artigo 5º e os incisos I
e II do artigo 6º do Decreto nº 28.964, de 4 de outubro de 1988;
III – o Decreto nº 33.013, de 25 de fevereiro de 1991.
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DECRETO Nº 44.214, DE 30 DE AGOSTO DE 1999*
Institui o Programa de Proteção a Testemunhas, com a sigla PROVITA/SP, cria o
Conselho Deliberativo desse Programa e determina outras providências.

Mário Covas, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais.
Considerando o que dispõe a Lei Federal nº 9.807, de 13 de julho de 1999, que estabelece as
normas para a organização e manutenção de programas especiais de proteção a vítimas e a
testemunhas ameaçadas;
Considerando a Lei nº 10.354, de 25 de agosto de 1999, em especial, o inciso V do artigo 3º;
Considerando os compromissos do Governo do Estado de São Paulo com a consolidação da
Democracia e o respeito aos direitos humanos;
Considerando a necessidade de estabelecer um processo continuado de promoção da cidadania,
em que Estado e sociedade civil interajam de forma eficaz, rumo à construção de uma sociedade
justa e solidária;
Considerando a recomendação do Programa Nacional de Direitos Humanos para que sejam
criados, no Estados, programas de proteção a vítimas e a testemunhas de crimes, expostas a grave
e a atual perigo em virtude de colaboração ou de informações prestadas em investigação ou processo
criminal;
Considerando o que determina o Decreto nº 42.209, de 15 de setembro de 1997, que institui
o Programa Estadual de Direitos Humanos, o qual recomenda, no item 105, que seja criado programa
estadual de proteção a vítimas e testemunhas, bem como a seus familiares, ameaçados em razão de
envolvimento em inquérito policial e/ ou processo judicial, em parceria com a sociedade civil, e;
Considerando a participação da sociedade civil na discussão e na elaboração deste programa,
Decreta:
Art. 1º Fica instituído o Programa Estadual de Proteção a Testemunhas, com a sigla PROVITA/
SP, vinculado às Secretarias da Segurança Pública e da Justiça e da Defesa da Cidadania, com finalidade de garantir proteção às vítimas e às testemunhas coagidas ou expostas a grave ameaça em razão
de colaborarem com inquérito policial ou com o processo criminal.
Art. 2º O PROVITA/SP será integrado por um Conselho Deliberativo, coordenado por uma
diretoria executiva; por uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, da sociedade civil, que atuará
como entidade operacional do Programa; por um Conselho Fiscal; por uma equipe técnica
multidisciplinar e por uma rede estadual de proteção a testemunhas, integrada por organizações
voluntárias da sociedade civil.

* Publicado na Secretaria de Estado do Governo e de Gestão Estratégica, aos 30 de agosto de 1999.
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Art. 3º O PROVITA/SP será dirigido por um Conselho Deliberativo, integrado por representantes
titulares e suplentes das seguintes entidades:
I – Secretaria da Segurança Pública;
II – Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania;
III – Comissão de Direitos Humanos da Seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil;
IV – Associação de Voluntários pela Integração dos Migrantes;
V – Centros de Direitos Humanos e Educação Popular de Campo Limpo;
VI – Núcleo de Estudos da Violência, da Universidade de São Paulo;
VII – Associação Delegados para a Democracia;
VIII – Poder Judiciário Estadual;
IX – Ministério Público Estadual.
Parágrafo único – Os conselheiros do PROVITA/SP serão formalmente designados pelos
representantes legais das entidades relacionadas no artigo anterior, para cumprirem um mandato de
dois anos, com direito à recondução.
Art. 4º São atribuições de Conselho Deliberativo do PROVITA/SP:
I – elaborar a proposta financeira anual do programa, a ser encaminhada ao Governador do
Estado por meio das Secretarias de Segurança Pública e da Justiça e da Defesa da Cidadania, para
inclusão no Orçamento do Estado de São Paulo;
II – acompanhar, de forma, permanente, a situação financeira do Programa, com base nas
informações da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal;
III – definir, no exercício de cada exercício financeiro, o teto da ajuda financeira mensal a ser
destinada à pessoa protegida e à sua família, quando for o caso;
IV – decidir privativamente sobre o ingresso e a exclusão de pessoas no Programa;
V – pedir, a quem de direito, que requeira à Justiça a concessão de medidas cautelares direta
ou indiretamente relacionadas com a eficácia da proteção;
VI – delegar poderes e prover os respectivos meios à diretoria e à entidade operacional da
sociedade civil para que adotem providências urgentes para garantir a proteção de testemunhas;
VII – substituir a entidade operacional se descumprir os termos dos convênios assinados com
órgãos do Poder Público, assim como se desobedecer as normas nacionais de supervisão adotadas
pela Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, do Governo Federal;
VIII – promover a articulação entre as entidades do Conselho Deliberativo e outras, do Poder
Público e da sociedade civil, para aperfeiçoar a atuação do programa;
IX – propor as parcerias necessárias ao funcionamento do programa;
X – analisar os projetos de lei relacionados, direta ou indiretamente, ao objeto do programa
e fazer chegar o seu parecer a respeito ao Poder Legislativo;
XI – promover atividades em parceria com entidades nacionais, internacionais e de outros
países com Programas afins;
XII – encaminhar, pela presidência de sua diretoria, requerimento de testemunha protegida
ao juiz competente, visando à alteração do nome dessa mesma testemunha, conforme determinar o
artigo 9º da Lei Federal nº 9.807, de 13 de julho de 1999;
XIII – solicitar e analisar relatórios trimestrais encaminhados pela entidade operacional sobre
o andamento geral dos trabalhos.
Parágrafo único – As decisões do Conselho serão tomadas de forma colegiada por maioria
absoluta de seus integrantes.
Art. 5º O Conselho Deliberativo terá uma diretoria integrada pelos representantes da:
I – Secretaria da Segurança Pública;
II – Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania;
III – entidade operacional, da sociedade civil.
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Parágrafo único – A diretoria do Conselho Deliberativo será constituída por um Presidente,
um Vice-Presidente, um Tesoureiro e um Secretário, escolhidos entre seus membros.
Art. 6º Compete à diretoria do Conselho Deliberativo:
I – adotar todas as previdências executivas resultantes das decisões do Conselho Deliberativo;
II – supervisionar a política dos recursos humanos seguida pela entidade operacional no que
se refere à equipe interdisciplinar do Programa;
III – estabelecer parceria e colaboração com o Programa Federal de Proteção a Testemunhas.
Parágrafo único – As decisões da diretoria serão adotadas por unanimidade e, se isto não
ocorrer, serão tomadas pelo Conselho Deliberativo, por maioria absoluta dos votos dos conselheiros.
Art. 7º São estas as competências, dos integrantes da diretoria:
I – Presidente – convocar e presidir as reuniões, representar publicamente o Programa, bem
como comunicar aos empregadores dos beneficiários a necessidade de cooperar com a pessoa
protegida e da inevitabilidade de sua ausência do trabalho;
II – Vice – Presidente – substituir o Presidente em suas ausências e impedimentos;
III – Secretário – registrar em atas as decisões do Conselho e zelar pela documentação e pelo
arquivo do Programa;
IV – Tesoureiro – monitorar a gestão financeira do Programa em parceria com o Conselho
Fiscal.
Art. 8º O PROVITA/SP terá um Conselho Fiscal, que se destina a auxiliar o órgão do Ministério
da Justiça com atribuições para a execução da política dos direitos humanos no exercício das
fiscalização da gestão financeira do Programa, bem como preparar relatórios trimestrais a serem
submetidos ao Conselho Deliberativo, pela entidade operacional, com base nas informações e nos
documentos encaminhados pela equipe indisciplinar.
Parágrafo único – O Conselho Fiscal do PROVITA/SP, será integrado por três conselheiros,
eleitos por seus pares dentre os representantes de entidades que não componham a diretoria do
Conselho Deliberativo, com mandato igual ao da diretoria.
Art. 9º São competências da entidade operacional do Programa:
I – colocar em prática as medidas de proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas, aprovadas pelo Conselho Deliberativo.
II – contratar os profissionais da equipe multidisciplinar do Programa, pelo regime da CLT,
remunerando-os de acordo com o orçamento anual e providenciar a sua demissão, ad referendum
da diretoria do Conselho Deliberativo;
III – manter os beneficiários informados sobre a transmitação do inquérito ou do processo,
assim como sobre a situação jurídica dos indiciados e denunciados;
IV – atender à solicitação das autoridades, do Ministério Público e do Poder Judiciário, para
apresentação das vítimas e das testemunhas ameaçadas;
V – acompanhar os inquéritos policiais e as ações penais, por solicitação do beneficiário, de
familiar da vítima e/ou do Conselho Deliberativo;
VI – comunicar imediatamente ao beneficiário informações advindas do sistema de Justiça e
de Segurança Pública, referentes a eventuais casos de fuga ou liberação por ordem judicial daqueles
a quem denunciou;
VII – elaborar o manual de procedimentos do Programa para atendimento e supervisão do
atendimento ao público beneficiário e orientação dos operadores do Programa;
VIII – organizar e coordenar uma rede de proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas,
formada por organizações e cidadãos voluntários;
IX – organizar e manter sob rigoroso sigilo um cadastro de protetores e locais de atendimento
às vítimas e às testemunhas ameaçadas;
X – supervisionar o atendimento de todos os casos;
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XI – encaminhar relatório trimestral ao Conselho Deliberativo sobre o andamento do Programa
e preparar um relatório anual de atividades;
XII – firmar termo de compromisso com os beneficiários.
Art. 10. Os trabalhos de entidade operacional do PROVITA/SP serão realizados por meio de
equipe multidisciplinar integrada por um coordenador (com funções técnico-políticas), um coordenador
adjunto (com funções executiva de caráter administrativo e financeiro), um psicólogo, um advogado
e um assistente social, além de uma equipe de apoio integrada, por dois assessores (com a tarefa de
ajudarem na operacionalização das tarefas de proteção às testemunhas), por um secretário, por um
mensageiro e um motorista.
Parágrafo único – Compete à equipe multidisciplinar:
1. fazer a triagem preliminar dos casos a ela encaminhados;
2. dar cumprimento às medidas de proteção decididas pelo Conselho Deliberativo.
Art. 11. Compete à Secretaria da Segurança Pública:
I – designar um delegado da Polícia Civil e um oficial da Polícia Militar – e seus respectivos
suplentes – para integrarem o Conselho Deliberativo, como representantes da Pasta;
II – providenciar a custódia ostensiva, velada e/ou reservada, dos beneficiários do programa
sempre que estes forem encaminhados pelo Centro, por solicitação das autoridades do Poder
Judiciário, do Ministério Público e das Polícias Civil e Militar, para audiências ligadas ao processo
que disserem respeito às respectivas testemunhas;
III – especificar a colaboração da Polícia Civil e da Polícia Militar do Estado de São Paulo
com o Programa.
Art. 12. Compete à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania:
I – designar servidor de sua confiança e o seu respectivo suplente para representar a Pasta no
Conselho Deliberativo do Programa;
II – promover uma estreita e permanente colaboração entre o PROVITA/SP e o Centro de
Referência e Apoio à Vítima/CRAVI;
III – concretizar ações de parceira entre os órgãos da Secretaria da Justiça e da Defesa da
Cidadania e o Programa, em benefício das testemunhas protegidas e de seus familiares e, de forma
mais geral, em favor da conscientização da cidadania sobre a necessária corresponsabilidade diante
dessa matéria;
IV – integrar o PROVITA/SP a todas as atividades ligadas à execução do Programa Estadual
de Direitos Humanos.
Art. 13. Compete aos integrantes da rede de proteção:
I – cumprir integralmente o contrato assinado com o Conselho Deliberativo para guardar e
proteger os beneficiários do Programa;
II – responsabilizar-se pela hospedagem e pelas condições de salubridade do local de acolhimento
da testemunha protegida;
III – garantir o acompanhamento pessoal do beneficiário, zelando pelo seu bem-estar;
IV – informar permanentemente a entidade operacional do Programa sobre a situação da
testemunha;
V – comunicar à entidade operacional casos de urgência que envolvam riscos adicionais à
integridade física dos beneficiários;
VI – participar das reuniões e avaliações do Programa, com a entidade operacional.
Art. 14. Compete aos beneficiários do Programa:
I – fornecer todas as informações possíveis ligadas ao crime objeto de investigação ou instrução
criminal com o qual esteja relacionado, na qualidade de vítima ou de testemunha, colaborando,
dessa forma, para combater a impunidade, depondo em juízo ou fora dele, sempre que se fizer necessário
para esclarecimento do fato criminoso;
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II – cumprir integralmente o termo de compromisso assinado com a entidade operacional,
quando de sua entrada, evitando correr riscos e aceitando cumprir todas as normas de segurança;
III – manter contato permanente com o responsável pela instituição de acolhimento informando
sobre sua situação e eventuais dificuldades;
IV – manter sigilo absoluto sobre o Programa e especialmente sobre seus protetores e o local
de proteção.
Art. 15. O Conselho Deliberativo e sua diretoria reunir-se-ão ordinariamente a cada mês e
extraordinariamente, quando necessário.
Parágrafo único – As entidades integrantes do Conselho Deliberativo que deixarem de participar de três reuniões, durante o período de um ano, sem justificativa, serão automaticamente excluídas
e substituídas por outras, escolhidas pelo mesmo Conselho, por maioria absoluta dos votos dos seus
integrantes.
Art. 16. O PROVITA/SP será financiado com recursos oriundos da União, do Estado de São
Paulo e de campanhas de arrecadação de fundos, promovidas pelo Conselho Deliberativo.
Art. 17. As Secretarias de Estado e a Procuradoria Geral do Estado praticarão todos os ato
necessários para o bom funcionamento do Programa, incluindo a assinatura de termos de cooperação,
previsto no artigo 4º do Decreto nº 40.722, de 20 de março de 1996.
Art. 18. A Delegacia de Polícia de Proteção a Testemunhas, prevista no artigo 8º, inciso III do
Decreto nº 39.917, de 13 de janeiro de 1995, dará todo apoio necessário, do ponto de vista operacional,
à execução do programa.
Art. 19. A Polícia Militar do Estado de São Paulo apoiará operacionalmente o Programa, por
meio de sua Corregedoria.
Art. 20. As funções dos membros do Conselho Deliberativo e de seus respectivos suplentes não
serão remuneradas a qualquer título, sendo, porém, consideradas serviço público relevante para
todos os fins.
Art. 21. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
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RESOLUÇÃO SSP-15, DE 12 DE MAIO DE 1969*
Dispõe sobre procedimentos policiais e laudos periciais, e dá outras providências.

O Secretário de Estado dos Negócios da Segurança Pública do Estado de São Paulo, usando
de suas atribuições legais e,
Considerando que os inquéritos policiais e processos sumários1 reúnem elementos informativos
de grande valia para a aplicação da lei penal.
Considerando que, por isso mesmo, cumpre cercar os atos e procedimentos de polícia judiciária
das necessárias garantias, que lhes preservem ao máximo a credibilidade e o valor probante, em juízo;
Considerando que tais atos e procedimentos se ressentem, atualmente, de algumas falhas
que, muitas vezes, vão-se refletir na ação penal, com indiscutíveis prejuízos para a Justiça e para a
Sociedade;
Considerando, finalmente, a conveniência de estabelecerem-se normas para a regularidade
desses procedimentos, visando sanar as falhas existentes e aprimorar a sua leitura,
RESOLVE:
I – Disposições Gerais
Art. 1º Os Delegados de Polícia e integrantes das carreiras policiais, o Instituto de Polícia
Técnica, o Instituto Médico Legal e demais órgãos auxiliares da Polícia Judiciária, em todo o
Estado, deverão, no que lhes competir observar o disposto nesta portaria a fim de dar fiel cumprimento
às normas processuais penais.
Art. 2º Os atos para os quais a Lei exige a presença da Autoridade Policial, como a lavratura
de flagrantes, interrogatórios e outros, não poderão sem ela ser realizados, sob pena de responsabilização dos que deles participarem ou neles consentirem.
Art. 3º A demora na instauração de inquéritos ou processos sumários2, bem como quaisquer
atrasos verificados no seu andamento, deverão ser devidamente justificados nos autos e nos pedidos
de dilatação de prazo.
Parágrafo único. O escrivão que receber autos para prosseguimento deverá certificar eventuais excessos de prazo ou retardamento de diligências fazendo-os conclusos à autoridade competente,
para as providências cabíveis.
Art. 4º Havendo acusações recíprocas entre os co-delinqüentes, impossibilitando a defesa
pelo mesmo advogado deverá ser nomeado defensor ou curador para cada um deles.

* Publicada no DOE de 14 de maio de 1969, sob forma de Portaria.
1. O processo sumário foi revogado pela CF de 1988.
2. Idem.
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Parágrafo único. As autoridades policiais deverão evitar, sempre que possível, a nomeação,
reiterada dos mesmos profissionais para curadores ou defensores, nos casos sob sua jurisdição.
Art. 5º Na Capital, o local onde ocorreu o fato criminoso deverá ser descrito com a maior
exatidão possível, com indicação de rua, bairro e jurisdição.
II – Processo Sumário3
Art. 6º A portaria inicial do processo previsto na Lei nº 4.611, de 2 de abril de 1965, deverá
descrever o fato com a necessária precisão e indicar a modalidade de culpa (imprudência, negligência
ou imperícia).
§ 1º Os autos serão instaurados com croqui do local e, quando houver suspeito de embriaguez
com o exame de dosagem alcoólica (art. 35).
§ 2º Os laudos periciais deverão ser pormenorizados.
§ 3º A vítima, salvo motivo de força maior, devidamente justificado nos autos, será sempre
ouvida.
Art. 7º Os processos contravencionais por vadiagem deverão ser instruídos com sindicância
em que se apure, “quantum satis”, a vida pregressa do contraventor.
III – Inquérito Policial
Art. 8º Os autos dos inquéritos policiais serão organizados a partir da portaria inicial,
observando-se rigorosamente a sequência cronológica dos atos, que deverão ser precedidos dos
respectivos despachos, ordinatórios, vedado o acúmulo de peças para posterior montagem e
numeração.
Art. 9º Quando o indiciado confessar a prática de outros crimes além dos que estejam sendo
apurados no inquérito, deverá ser inquirido sobre o local e as circunstâncias em que o delito foi
cometido, e, sempre que possível e necessário deverá indicar pessoalmente o local, do que se
lavrará auto.
Parágrafo único. Se as vítimas desses delitos não tiverem dado notícia à autoridade policial,
de suas declarações deverá constar expressamente tal circunstância.
Art. 10. A atividade delituosa do receptador será apurada em um só inquérito, ainda que
vários sejam os inquéritos contra o indiciado de quem adquiriu ou recebeu a coisa.
Parágrafo único. Aplica-se também o disposto neste artigo quando se tratar da apuração de
furtos e roubos que, pelas circunstâncias, possam ser tidos como crime continuado (Código Penal,
art. 51, § 2º).
Art. 11. Sempre que houver participação de menores inimputáveis em crimes contra o
patrimônio, a autoridade colherá informes sobre sua vida pregressa, registros no Juizado de Menores,
situação familiar, local de trabalho e outros elementos pelos quais se possa aferir da existência do
crime de corrupção, definido na Lei nº 2.252, de 1º de julho de 1954.
Art. 12. No relatório (Código de Processo Penal, art. 10, § 2º), ou em informação à parte, a
autoridade policial indicará outras testemunhas que tenham conhecimento do fato e possam
suprir, em Juízo, a falta das que hajam sido ouvidas no inquérito.
Art. 13. Nos autos de exibição e apreensão, deverá ser identificado e qualificado o exibidor (art.18), de sorte que, em Juízo, possa esclarecer como e onde foram localizadas as coisas
apreendidas.

3. O processo sumário foi revogado pela CF de 1988.
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Art. 14. Os objetos furtados serão relacionados e descritos, não sendo admitida a mera indicação
de lotes ou números de ordem do depósito policial.
Art. 15. O produto de crime, não recuperado, deverá ser avaliado indiretamente, recaindo a
nomeação de avaliador sobre pessoa especializada no ramo a ele referente, salvo se inexistir
especialista no local.
Art. 16. Todos os objetos relacionados direta ou indiretamente com o crime, bem como os
instrumentos usados na sua perpetração e os dele procedentes, serão apreendidos e submetidos a
exame, desde que possam fornecer indícios sobre as circunstâncias do delito.
Art. 17. O reconhecimento de pessoas ou coisas será feito com rigorosa observância
das normas legais (Código de Processo Penal, arts. 226/228) e a autoridade, sempre que possível,
ilustrará os autos com a fotografia do reconhecedor apontando a pessoa ou o objeto reconhecido.
Parágrafo único. No caso de reconhecimento por fotografia, será elaborado auto próprio,
instruído com a fotografia da pessoa ou objeto, devendo constar do seu texto o número de fotos
examinadas, observações sobre a segurança ou hesitação do reconhecedor e outras circunstâncias
que interessem ao fato.

IV – Dos indiciados, réus, vítimas e testemunhas
Art. 18. Além dos dados exigidos pela lei processual, constará da qualificação dos indiciados, réus, vítimas e testemunhas:
I – endereço residencial;
II – endereço do local de trabalho, se possível comprovado pelas anotações da carteira profissional.
§ 1º Dos impressos de intimação constará que o interessado deverá apresentar-se munido de
documento comprobatório de sua identidade.
§ 2º Os dados referidos neste artigo deverão ser anotados também pelas autoridades e agentes
policiais dos três órgãos que atenderem a ocorrências externas.
Art. 19. Quando o indiciado alegar menoridade, certificar-se-á nos autos a exibição de
documento comprobatório que fizer.
Parágrafo único. Não possuindo o indiciado qualquer documento, será perguntado sobre o
local de nascimento e a autoridade requisitará desde logo certidão ao cartório de registro civil
respectivo.
Art. 20. Sempre que possível, serão juntados aos autos fotografias dos indiciados, a fim de
permitir seu reconhecimento pelas testemunhas, em caso de revelia.
Art. 21. Sempre que se apresentar ferido ou alegar que o esteja, o indiciado será submetido a
exame de corpo de delito, anexando-se aos autos o respectivo laudo.
Art. 22. Instaurado o inquérito, a autoridade requisitará desde logo a folha de antecedentes
do indiciado e diligenciará para que seja juntada aos autos até o relatório final.
§ 1º Quando o indiciado não for nascido no Estado de São Paulo a autoridade deverá instruir
os autos também com a folha de antecedentes do Estado de origem.
§ 2º Havendo suspeita de que o indiciado tenha cometido infrações em outros Estados,
principalmente em se tratando de crime organizado, deverão ser requisitados ainda o Boletim Federal
de Brasília e as folhas de antecedentes desses outros Estados.
Art. 23. Havendo alegação de parentesco entre indiciado ou acusado e vítima, os autos serão
instruídos com certidões comprobatórias.
Art. 24. As testemunhas instrumentárias, principalmente as do interrogatório, deverão ser
esclarecidas sobre a natureza do ato e possibilidade de eventual convocação para depor em Juízo.
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Parágrafo único. As testemunhas instrumentárias deverão ser pessoas alheias aos quadros
policiais, salvo se inexistem outras no local.
Art. 25. Nos inquéritos sobre homicídio deverão ser ouvidos os parentes da vítima e outras
pessoas que possam informar sobre sua vida pregressa, hábitos, situação familiar e de trabalho,
posição social e outras circunstâncias indicativas de seu caráter.
Art. 26. Nos crimes contra os costumes, deverão ser ouvidas pessoas de preferência não
aparentadas com a vítima, que embora não conhecedoras do fato, possam atestar sobre sua
honestidade, conduta familiar e social, etc.
Art. 27. A autoridade mandará constar de auto de acareação suas observações sobre o
comportamento e reações dos acareados, durante o ato, relevantes para o esclarecimento das dúvidas
e contradições existentes.
Art. 28. Incumbe à Delegacia que realizou o inquérito policial ou instaurou o processo sumário4
proceder às diligências para a localização das testemunhas, a pedido das autoridades
judiciárias.
Parágrafo único. A própria autoridade policial, se as diligências resultarem infrutíferas e o
prazo o permitir, solicitará a cooperação do Setor de Capturas.

V – Dos exames de corpo de delito e perícias em geral
Art. 29. Os laudos de necrópsia, nos casos de homicídio doloso, deverão ser acompanhados
pela ficha biométrica da vítima e diagrama que mostre a localização dos ferimentos e sua direção.
Art. 30. Dos laudos sobre lesões corporais, além do histórico e da conclusão, deverá constar
minuciosa descrição dos ferimentos, da qual se possam aferir as circunstâncias em que o delito foi
cometido.
Art. 31. Salvo motivo de força maior, devidamente justificado, os exames complementares
serão realizados no 31º dia após o fato.
Parágrafo único. Ao procederem ao exame complementar, os peritos deverão ter presente
que:
I – a incapacidade de que fala o inciso I do § 1º do artigo 129 do Código Penal, tanto pode ser
total como parcial;
II – ocupação habitual refere-se não só à profissão como, ainda, às atividades normais do
ofendido.
Art. 32. A afirmação da ocorrência de perigo de vida deverá ser fundamentada, não suprindo
esta exigência a simples menção da existência de intervenção cirúrgica de urgência, sem que se
esclareça no que esta consistiu e porque foi necessária.
Art. 33. Nos casos de lesões deformantes, o laudo deverá ser instruído com fotografias nítidas
e ilustrativas.
Art. 34. Quando a identidade da vítima for ignorada, os peritos, além de fotografias
devidamente retocadas, juntarão ao laudo indicação precisa de sinais que permitam a sua
identificação, bem como o levantamento dactiloscópico completo.
Art. 35. Quando houver recusa para a coleta de material necessário aos exames de dosagem
alcoólica, essa circunstância deverá ser certificada nos autos.
Art. 36. O exame positivo de vestígios de sangue em objetos e instrumentos relacionados
com o crime deverá afirmar ou negar, conclusivamente, a sua procedência humana.

4. O processo sumário foi revogado pela CF de 1988.
540

MANUAL OPERACIONAL DO POLICIAL CIVIL

Parágrafo único. A fim de atender ao disposto neste artigo, os responsáveis providenciarão
para que não faltem os materiais imprescindíveis aos exames.
Art. 37. Sempre que houver conveniência para a prova de delito, proceder-se-á ao levantamento
do local onde este ocorreu, devendo constar do auto minuciosa descrição de sua situação, posição
de objetos e móveis, tudo enfim, que sirva para a comprovação das circunstâncias alegadas pelas
partes ou testemunhas, ou ainda, observadas pelos próprios peritos.
Parágrafo único. O auto de que trata este artigo deverá, sempre que possível, ser ilustrado
com fotografias e croqui em escala.
Art. 38. Nos crimes contra o patrimônio, quando houver rompimento de obstáculo, a
autoridade, logo que receber a notícia, mandará que se proceda ao exame de corpo de delito, ainda
que a autoria seja desconhecida.
Parágrafo único. Quando, pelo desaparecimento dos vestígios, não for possível o exame
direto, far-se-á, o indireto (Código de Processo Penal, art. 158), baseando-se os peritos no relato da
vítima e das testemunhas, nas circunstâncias ou em quaisquer outros indícios observados no local.

VI – Crimes contra os costumes
Art. 39. Nos casos de flagrante em crime contra os costumes, não se deverá omitir a
representação que fará parte do auto, bem como o atestado de pobreza que poderá ser juntado até a
remessa daquele a Juízo.
Art. 40. Se o indiciado alegar que está providenciando a tramitação dos papéis para o casamento
com a ofendida, nos casos de crimes contra os costumes, a autoridade requisitará informações do
cartório competente, sem prejuízo do prosseguimento do inquérito.
VII – Disposições finais
Art. 41. As autoridades hierarquicamente superiores, através das quais se processe a remessa
de autos a Juízo, deverão examiná-los, determinando sejam de pronto, supridas as falhas que possam
comprometer o valor intrínseco da prova colhida.
Art. 42. Nos termos de correição deverá ser consignada expressamente a inobservância de
qualquer dispositivo desta portaria, para conhecimento e providências disciplinares por parte das
autoridades competentes.
Art. 43. Os Delegados Auxiliares e demais autoridades com funções corregedoras da polícia
ficam responsáveis pelo cumprimento desta portaria.
Art. 44. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
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RESOLUÇÃO SSP-56, DE 10 DE MAIO DE 1988*
Dispõe sobre a presteza e celeridade com que devem ser atendidas as ocorrências
policiais e dá providências correlatas.

O Secretário da Segurança Pública,
Considerando que o envolvimento em ocorrência policial, por si só, causa trauma à pessoa
envolvida;
Considerando que cabe ao Estado, por sua Polícia a obrigação de minimizar esse trauma;
Considerando que esta minimização só pode ser alcançada com um atendimento adequado e
pelo policial que primeiro tomar conhecimento;
Considerando que os fatores presteza e celeridade são preponderantes nesse atendimento
adequado,
Resolve:
Art. 1º Em nenhuma hipótese o policial que primeiro tomar conhecimento de uma ocorrência
poderá negar-lhe o devido atendimento.
Parágrafo único – Este dispositivo aplica-se tanto ao policial em serviço de rua como ao em
serviço no interior de unidade policial.
Art. 2º Quando a ocorrência policial verificar-se próximo a limite territorial entre Municípios
ou distritos policiais deverá ser levada ao conhecimento da Delegacia de Polícia mais próxima.
Art. 3º Certificando-se, com exatidão, do local da ocorrência, a autoridade policial deverá:
I – adotar as providências exigíveis se o local for de sua competência territorial, ou;
II – adotar as providências imediatas exigíveis e encaminhar os documentos que autuou, à
autoridade policial competente, se o local não for de sua competência territorial.
Art. 4º Fica vedado o encaminhamento de policiais ou partes de uma para outra unidade
policial, sem prévio cumprimento do disposto no art. 3º.
Art. 5º A diligência policial não deve ser interrompida, sob nenhum pretexto, principalmente
no que diz respeito à ultrapassagem de um setor para outro, de um distrito para outro ou de um
Município para outro.
Parágrafo único – Sempre que possível, será obtida prévia autorização da unidade policial na
qual o executor exerce suas funções.
Art. 6º Quando a diligência policial ultrapassar o limite do Município onde foi iniciada,
deverá ser levada ao conhecimento da autoridade policial, antes, durante ou após sua realização, de
maneira a evitar que se frustre.

* Publicada no DOE de 11 de maio de 1988.
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Art. 7º Nos casos referidos no art. 6º a unidade policial na qual o executor exerce suas
funções deverá, em 48 horas, convalidar a diligência e comunicá-la ao Delegado de Polícia do local
onde se realizou, ou se indevida, promover as responsabilidades.
Art. 8º O não cumprimento desta Resolução caracterizará falta disciplinar, aplicando-se ao
policial desidioso as penas da lei.
Art. 9º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
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RESOLUÇÃO SSP-22, DE 11 DE ABRIL DE 1990*
Disciplina as atividades do Grupo Especial de Resgate da Polícia Civil e do Grupo de
Ações Táticas Especiais da Polícia Militar, no atendimento de ocorrências com reféns.

O Secretário da Segurança Pública, Considerando que o atendimento de ocorrências com
reféns, a cargo do Grupo Especial de Resgate da Polícia Civil (GER) e do Grupo de Ações Táticas
Especiais da Polícia Militar (GATE), disciplinado pela oportuna Resolução SSP-52, de 17 de julho
de 1989, sugere que algumas atribuições devam ser ajustadas e ingerências afastadas, resolve:
Art. 1º Atribuir conjuntamente ao GER e ao GATE, respectivamente, Grupo Especial de
Resgate da Polícia Civil e Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar, o atendimento de
ocorrências com reféns, nos termos da presente Resolução.
Art. 2º Até a chegada do GER e do GATE, a responsabilidade pela ação policial caberá ao
Delegado de Polícia de Classe mais elevada e ao Oficial da Polícia Militar de maior patente no
local, observadas as normas desta Resolução.
Art. 3º A comunicação da ocorrência recebida pelo CEPOL, deverá ser imediatamente
retransmitida ao GER e ao COPOM, ao passo que, recebida pelo COPOM, será também retransmitida
ao GATE e ao CEPOL.
Art. 4º A Polícia Militar, através do GATE, providenciará o imediato isolamento da área de
operações, mediante o emprego de cavaletes, cordas ou outros meios necessários, sendo
expressamente vedada a entrada de terceiros, policiais civis e militares estranhos à operação e da
imprensa dentro do perímetro de segurança.
Parágrafo único. A vedação contida neste artigo tem por finalidade exclusiva a salvaguarda
da integridade física e da vida das pessoas não envolvidas diretamente na operação, implicando o
seu desatendimento em crime de desobediência ou falta disciplinar.
Art. 5º O Comandante do Policiamento de Choque e o Delegado de Polícia Diretor do DEIC
manterão no local o contingente necessário ao bom desempenho da missão, fazendo retornar às
suas atividades normais os demais policiais militares e civis.
Art. 6º As equipes do GER e do GATE deverão aproximar-se do local com a máxima discrição,
sem o porte ostensivo de equipamentos especiais.
Art. 7º Somente participarão das operações o GER e o GATE, restando proibido o emprego
e a permanência de outras unidades da Polícia Civil e da Polícia Militar, salvo requisições específicas
efetuadas pelo Delegado de Polícia Diretor do DEIC e pelo Comandante do CPChoque ou seus
representantes legais presentes ao local.
Art. 8º Ao chegar ao local da ocorrência o Delegado de Polícia Diretor do DEIC ou seu representante legal assumirá ou manterá de imediato a direção das negociações, enquanto o Comandante

* Publicada no DOE de 12 de abril de 1990.
544

MANUAL OPERACIONAL DO POLICIAL CIVIL

do CPChoque, ou seu representante legal providenciará o isolamento da área nos termos desta
Resolução.
Art. 9º A fase inicial é encargo específico da Polícia Civil, como polícia judiciária, que
assumirá a totalidade da direção das negociações.
Art. 10. Resultando infrutíferos todos os meios suasórios e exaurindo-se as negociações por
parte da Polícia Civil, passar-se-á à fase seguinte, quando, então a Polícia Militar, como polícia
ostensiva, de preservação da ordem pública, comandará a totalidade da operação, decidindo quanto
à oportunidade, conveniência, forma e procedimento operacionais.
Art. 11. Culminando a ocorrência com eventuais prisões, os respectivos presos ficarão,
imediatamente sob custódia da equipe do GER, que os encaminhará, salvo as exceções legais, ao
DEIC para as devidas providências, inclusive a lavratura do auto de prisão em flagrante, se for o
caso.
Art. 12. O descumprimento dos termos desta Resolução implicará em responsabilidade
disciplinar, a ser apreciada pelos órgãos competentes, podendo ensejar punições rigorosas aos
integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar.
Art. 13. O Delegado Geral de Polícia e o Comandante Geral da Polícia Militar disciplinarão,
no âmbito da Polícia Civil e da Polícia Militar, respectivamente, a presente normatização mediante
ato administrativo específico, observada a legislação constitucional e ordinária em vigor e esta
Resolução.
Art. 14. A presente Resolução regula inteiramente a matéria de que tratava a Resolução SSP52, de 17 de julho de 1989, entrando em vigor na data de sua publicação.
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RESOLUÇÃO SSP-212, DE 13 DE OUTUBRO DE 1994*
Fixa a competência e regulamenta as atividades da Divisão de Crimes de Trânsito
– DCT – do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN.

O Secretário da Segurança Pública, considerando a edição do Decreto 38.674, de 26-5-94,
resolve aprovar o regulamento da Divisão de Crimes de Trânsito, nestes termos:
Seção I – Do Delegado de Polícia Divisionário
Art. 1º Ao dirigente da Divisão de Crimes de Trânsito (DCT) compete:
I – dirigir e executar as atividades de suas respectivas unidades;
II – proceder pessoalmente a correição de suas repartições;
III – exercer permanente fiscalização sobre as atividades de seus subordinados; e
IV – distribuir tarefas segundo a necessidade do serviço.
Seção II – Da Assistência Policial
Art. 2º Aos integrantes da Assistência Policial compete:
I – exercer as atividades que lhes forem cometidas pelos seus dirigentes; e
II – coordenar as atividades dos Escrivães e Investigadores de Polícia Chefes.
Seção III – Da 1ª Delegacia de Polícia
Art. 3º À 1ª Delegacia cabe:
I – apurar as infrações penais de autoria incerta ou desconhecida, praticadas com veículos
motorizados, definidas pelos artigos 121 § 3º e 129, § 6º do Código Penal e pelos artigos 32 e 34 da
Lei das Contravenções Penais.
Parágrafo único. Considera-se infração de autoria incerta ou desconhecida, para efeito desta
Resolução, a praticada por condutor de veículo motorizado não identificado.
Art. 4º Quando a infração deixar vestígios no próprio local, a Autoridade Policial da Delegacia
Distrital providenciará sua preservação e, convencida de que a autoria é incerta ou desconhecida,
poderá retransmitir à 1ª Delegacia, imediatamente, a notícia do fato, por qualquer meio e logo que
for possível, os dados correspondentes, via telex.
Parágrafo único. Comparecendo ao local, a Equipe Básica de Operações assumirá, de imediato, as investigações visando posterior instauração do procedimento de Polícia Judiciária.
Art. 5º Quando a infração não deixar vestígio no próprio local, a autoria não for definida nos
quinze dias seguintes e o resultado for morte, lesão corporal gravíssima ou lesão corporal grave, a

* Publicada no DOE de 14 de outubro de 1994.
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Autoridade Policial da Delegacia Distrital instaurará inquérito a respeito, e se entender
conveniente, remetê-lo-á à 1ª Delegacia para prosseguimento até o final, o instruirá, no mínimo,
com laudo de interesse e relatório negativo de investigações da autoria.
Seção IV – Da 2ª Delegacia de Polícia
Art. 6º À 2ª Delegacia de Polícia cabe apurar as infrações penais:
I – relacionadas com atividades da organização de trânsito, ocorridas nas áreas de funcionamento
das repartições e serviços do DETRAN;
II – ocorridas nas demais áreas da Capital, desde que versem sobre delitos de falsidade de
documentos de habilitação de condutores e registro de veículos.
Parágrafo único. Nos casos do Inciso II deste artigo, a Autoridade competente poderá solicitar
assessoramento à Delegacia, para prosseguir na apuração do fato, quando a infração penal abranger
áreas de mais de uma Seccional do DECAP.
Seção V – Da Seção Técnica de Criminalística.
Art. 7º À Seção Técnica de Criminalística cabe realizar perícias criminais no âmbito das
atribuições da Divisão de Crimes de Trânsito (DCT).
Seção VI – Da Seção de Expediente.
Art. 8º À Seção de Expediente cabe:
I – receber, registrar, distribuir e expedir papéis e documentos;
II – preparar o expediente e manter em ordem o arquivo; e
III – acompanhar e prestar informações sobre o andamento de papéis e documentos.
(...)
VII – Das Disposições Gerais.
Art. 9º As atribuições da Divisão de Crimes de Trânsito (DCT) são concorrentes com as
demais unidades policiais civis.
Art. 10. O pedido de assessoramento da Divisão de Crimes de Trânsito (DCT), por unidade
policial situada fora do Município da Capital, será dirigida ao Delegado de Polícia Diretor do
DETRAN, o qual decidirá a respeito.
Art. 11. O plantão permanente da Divisão de Crimes de Trânsito (DCT) será organizado levando-se em conta as Equipes Básicas Operacionais disponíveis e a competência de cada Delegacia.
Parágrafo único. Os boletins de ocorrência, os autos de prisão em flagrante, bem como os
demais processados atendidos pelo plantão, serão distribuídos na primeira hora do expediente
subseqüente.
Art. 12. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
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RESOLUÇÃO SSP-284, DE 26 DE AGOSTO DE 1997*
Cria o Programa de Prevenção e Redução de Furtos, Roubos e Desvio de Carga –
PROCARGA.

O Secretário da Segurança Pública,
Considerando o aumento das ocorrências de furto, roubo, desvio e receptação de cargas e a
necessidade de prevenção e repressão a essas atividades criminosas;
Considerando a conveniência de racionalizar recursos, condições e procedimentos das unidades
especializadas e de base territorial das Polícias Civil e Militar;
Considerando que o aumento desses crimes constitui fator de insegurança e legítima preocupação
governamental, resolve:
Art. 1º Fica criado, no âmbito da Secretaria da Segurança Pública, o Programa de Prevenção,
Fiscalização e Repressão ao Furto, Roubo e Desvio de Cargas no Estado de São Paulo – PROCARGA,
com a finalidade de disciplinar a atuação das Polícias Civil e Militar na repressão dessas infrações
penais.
Art. 2º Todas as ocorrências de furto, roubo e desvio de cargas, registradas pelas unidades
policiais civis, serão imediatamente comunicadas ao Centro de Comunicações e Operações da
Polícia Civil – CEPOL, que se encarregará de retransmiti-las à Divisão de Investigações Sobre
Furtos e Roubos de Veículos e Cargas – DIVECAR, do Departamento de Investigações Sobre
Crimes Patrimoniais – DEPATRI e à Coordenadoria de Análise e Planejamento – CAP, do Gabinete
do Secretário da Segurança Pública, cabendo às autoridades policiais responsáveis pelo registro
providenciar o encaminhamento de cópia do Boletim de Ocorrência aos órgãos mencionados.
Parágrafo único. Idêntico procedimento será adotado quando:
I – do recebimento de queixa ou notificação de qualquer desvio, furto ou roubo de carga;
II – da lavratura de auto de prisão em flagrante ou de instauração de inquérito policial por furto, roubo ou desvio de carga, ou receptação de produtos oriundos dessas modalidades criminosas;
III – da localização de veículo ou carga relacionados a crimes de furto, roubo ou desvio de
cargas.
Art. 3º Os atos de polícia judiciária decorrentes de prisão em flagrante em razão das práticas
criminosas aludidas nesta Resolução serão formalizados:
I – pela Divisão de Investigações Sobre Furtos e Roubos de Veículos e Cargas – DIVECAR,
quando a ocorrência se verificar nas circunscrições territoriais do Departamento de Polícia Judiciária da Capital – DECAP, incumbindo aos responsáveis pela realização da prisão encaminhar as
partes envolvidas àquela especializada.
* Publicada no DOE de 30 de agosto de 1997.
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II – pelas Delegacias Seccionais do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São PauloDEMACRO, quando a ocorrência se verificar nas áreas das Delegacias de Polícia e Distritos Policiais
a ela subordinados.
III – pelas Delegacias de Investigações Gerais – DIGs, quando a ocorrência se verificar nas
áreas das Delegacias Seccionais de Polícia dos Departamentos de Polícia Judiciária de São Paulo –
DEINTER.
IV – pelas Delegacias de Polícia dos demais Municípios nos demais casos.
Parágrafo único. A autoridade policial responsável pela lavratura do flagrante encaminhará,
no prazo de 48 horas, cópia do respectivo auto à Divisão de Investigações Sobre Furtos e Roubos
de Veículos e Cargas – DIVECAR e à Coordenadoria de Análise e Planejamento – CAP, do Gabinete
do Secretário da Segurança Pública.
Art. 4º Os locais, veículos e cargas relacionados com os crimes tratados nesta resolução
serão preservados de forma a evitar a alteração do seu estado e da sua conservação, para a realização
do seu estado e da sua conservação, para a realização dos exames periciais pertinentes.
Parágrafo único. Tratando-se de carga perecível a autoridade policial adotará as providências
necessárias à sua imediata liberação, sem prejuízo das demais providências ordenadas nesta Resolução.
Art. 5º Em todas as notificações de furto, roubo, desvio ou receptação de carga levadas ao
conhecimento do CEPOL ou do COPOM, deverão ser adotadas as seguintes providências:
I – comunicação imediata ao Centro de Comunicações da outra organização policial (CEPOL
ou COPOM), para pronta difusão às suas unidades territoriais e guarnições motorizadas de serviço;
II – comunicação imediata do fato, pela Polícia Militar, às unidades da Polícia Militar
Rodoviária Estadual e da Polícia Rodoviária Federal;
III – ratificação, pelo CEPOL ao COPOM, quando da lavratura do Boletim de Ocorrência,
para confirmação das notificações recebidas, complementação de dados e informações e retransmissão
à Polícia Militar Rodoviária Estadual e à Polícia Rodoviária Federal.
Parágrafo único. Ao Centro de Comunicações e Operações da Polícia Militar – COPOM
caberá comunicar as ocorrências à Polícia Militar Rodoviária Estadual.
Art. 6º Os Centros de Comunicação das Polícias Civil e Militar (CEPOL e COPOM) transmitirão,
às viaturas policiais em serviço, as informações sobre os veículos de carga furtados ou roubados,
com a finalidade de busca durante o patrulhamento, principalmente nos locais mais prováveis de
fuga, descarga ou armazenamento do produto de furto, roubo, desvio ou receptação de carga.
Parágrafo único. Para a mesma finalidade, toda viatura policial deverá circular munida de
relação dos veículos de carga furtados ou roubados nos últimos 3 (três) dias, relação diariamente
atualizada pelos Centros de Comunicação da Polícia Civil (CEPOL) e da Polícia Militar (COPOM).
Art. 7º As unidades especializadas e de base territorial da Polícia Civil e as unidades da Polícia
Militar, patrulharão os pontos críticos de ocorrências de furto, roubo, desvio ou receptação de
cargas, identificados pela Coordenadoria de Análise e Planejamento – CAP, e elaborarão relatórios
mensais sobre as atividades desenvolvidas nesses locais e sobre os veículos vistoriados, no âmbito
de suas respectivas atribuições, encaminhando-os à DIVECAR e à CAP até o quinto dia do mês
subseqüente.
Art. 8º A Divisão de Investigações Sobre Furtos e Roubos de Veículos e Cargas – DIVECAR,
sempre que necessário, solicitará à Secretaria da Fazenda a presença de fiscais da receita estadual,
para o acompanhamento de diligência em locais onde se presuma a existência de mercadoria ou
documentação fiscal irregular vinculadas a furto, roubo, desvio ou receptação de cargas.
Art. 9º A Divisão de Investigações Sobre Furtos e Roubos de Veículos e Cargas – DIVECAR
repassará às unidades policiais congêneres das Unidades da Federação limítrofes ao Estado de São
Paulo, as informações referentes aos crimes referidos nesta Resolução e organizará arquivo com os
dados relativos a essas infrações penais ocorridos nesses Estados.
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Art. 10. A Coordenadoria de Análise e Planejamento – CAP providenciará a criação de um
banco de dados para armazenamento das informações pertinentes aos delitos de furto, roubo, desvio
e receptação de cargas, mantendo-o disponível para as Polícias Civil e Militar.
Parágrafo único. A Polícia Civil e a Polícia Militar providenciarão, exclusivamente para as ocorrências de furto, roubo, desvio e receptação de cargas, a criação do “disque-denúncia” para comunicações referentes a esses crimes, de forma a propiciar a cooperação do público, no fornecimento de
informações sobre atividades e procedimentos suspeitos ou delituosos, garantindo o sigilo do informante.
Art. 11. A Coordenadoria de Análise e Planejamento – CAP enviará mensalmente, à Coordenadoria de Administração Tributária da Secretaria da Fazenda a relação das empresas envolvidas
na receptação de cargas furtadas, roubadas ou desviadas e das empresas denunciadas ou apontadas
como suspeitas de receptação.
Art. 12. A Academia da Polícia Civil, com apoio da Divisão de Investigações Sobre Furtos e
Roubos de Veículos e Cargas – DIVECAR, no prazo de 45 dias, a contar da publicação desta Resolução, iniciará curso aos policiais em exercício na Macro São Paulo – DEMACRO e nas Delegacias
de Investigações Gerais do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior – DEINTER,
propiciando treinamento especializado para capacitá-los à eficiente repressão dos crimes, objeto
desta Resolução, enfatizando especialmente:
I – o “modus operandi”das diversas modalidades de furto, roubo e desvio de cargas;
II – a coleta de indícios, evidências e perícias relevantes;
III – as providências para a lavratura do auto de prisão em flagrante delito e preenchimento
de Boletim de Ocorrência;
IV – os procedimentos especiais na investigação de furto, roubo, desvio de cargas e receptação
dos produtos;
V – o mapeamento dos delitos vinculados a cargas;
VI – a metodologia de inteligência na investigação de furto, roubo e desvio de carga e
receptação do produto do crime.
Art. 13. Aos representantes das seguradoras e transportadoras de cargas será solicitado amplo
programa de esclarecimentos e treinamento de embarcadores, transportadores e motoristas, objetivando:
I – a adequada identificação de lotes e produtos das mercadorias mais visadas;
II – a identificação mais evidente dos veículos de transporte de cargas, para facilitar a
visualização pelos policiais;
III – a adequada seleção do pessoal envolvido no embarque, condução e administração de cargas;
IV – a adoção de programas contínuos de gerenciamento de riscos;
V – campanha de esclarecimento aos atacadistas e varejistas, que atuam nos ramos mais visados pelos delinqüentes e ao público em geral, para ajudar na prevenção aos delitos de receptação.
Art. 14. É vedado, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, o recebimento,
por servidores da Secretaria da Segurança Pública, de presentes, gratificações ou vantagens oferecidas,
a qualquer título ou pretexto, por seguradoras e proprietários de veículos ou de cargas localizados.
Parágrafo único. No caso de infração às disposições deste artigo, o policial será imediatamente afastado de suas funções e o fato comunicado à Corregedoria da respectiva Instituição Policial,
que instaurará o respectivo procedimento administrativo, sem prejuízo da adoção de providências
para responsabilização penal e civil do funcionário.
Art. 15. A Delegacia Geral de Polícia e o Comando Geral da Polícia Militar providenciarão a
instituição de rotinas de trabalho e de modelos de impressos para a perfeita execução desta Resolução.
Parágrafo único. O Delegado Geral de Polícia e o Comandante Geral da Polícia Militar constituirão, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Resolução, um grupo de trabalho
para compatibilização dos impressos e utilização de impresso único.
Art. 16. Esta Resolução entrará em vigor 30 (trinta) dias após a sua publicação.
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RESOLUÇÃO SSP-247, DE 26 DE JUNHO DE 1998*
Dispõe sobre a declaração de posse, depósito e guarda de bens apreendidos em
inquéritos instaurados para apurar crime de tráfico de entorpecentes.

O Secretário de Estado da Segurança Pública resolve:
Art. 1º O Diretor do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN deverá informar ao Gabinete do Secretário, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação desta Resolução, a relação
completa de veículos que se encontram nos pátios sob sua responsabilidade, ou sob responsabilidades
dos dirigentes das CIRETRANS, apreendidos em razão de inquérito ou processo relativo a tráfico
de drogas.
§ 1º Os responsáveis pelas CIRETRANS deverão encaminhar ao Diretor do DETRAN, no prazo
de 5 (cinco) dias, contados da publicação desta Resolução, a relação dos veículos sob sua guarda.
§ 2º A relação especificará, em separado, veículo que tenha sido leiloado, indicando o respectivo valor, bem como o destino do numerário arrecadado com o leilão.
Art. 2º Os policiais e demais funcionários desta Secretaria deverão declarar, no prazo de 5
(cinco) dias, contados da publicação desta Resolução, todos os bens ou valores que estiverem sob
sua guarda pessoal, depositados em razão de inquérito ou processo relativo a tráfico de drogas.
§ 1º A recusa de declarar bem que estiver sob sua guarda implicará em abertura de procedimento disciplinar contra o servidor respectivo.
§ 2º A declaração de que trata o “caput” deste artigo não implica na entrega dos bens ou
valores, que continuarão sob a guarda do policial ou servidor até determinação em contrário da
autoridade competente.
Art. 3º As declarações, especificando de forma completa o bem, o estado em que se encontra,
o ato de depósito e o inquérito ou processo ao qual está vinculado, serão entregues, contra recibo,
a responsáveis a serem indicados, no prazo de 2 (dois) dias, pelo Delegado Geral de Polícia, pelo
Comandante Geral da Polícia Militar e pelo Diretor do DETRAN.
§ 1º O Delegado Geral de Polícia poderá delegar ao Diretor de cada Departamento a indicação
dos responsáveis pela recepção da declaração, sendo que, nos Departamentos de base territorial,
haverá pelo menos um responsável em cada Delegacia Seccional de Polícia.
§ 2º Fica facultada ao Comandante Geral da Polícia Militar a mesma delegação prevista no
parágrafo anterior, observada a divisão organizacional e territorial peculiar da referida Polícia.
§ 3º Findo o prazo de 5 (cinco) dias referido no artigo 2º, os responsáveis pela recepção das
declarações deverão encaminhá-las, dentro dos 2 (dois) dias seguintes, devidamente relacionadas,
observada a ordem das delegações porventura efetuadas, até as autoridades mencionadas no parágrafo
1º deste artigo, que, por sua vez, as enviarão ao Gabinete do Secretário.

* Publicada no DOE de 30 de junho de 1998.
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§ 4º Todas as unidades policiais deverão informar, em 2 (dois) dias contados da publicação
desta Resolução, diretamente ao Gabinete do Secretário, todos os valores em moeda, nacional ou
estrangeira, que tiverem sob sua guarda, em razão de inquérito ou processo relativo a tráfico de
drogas.
Art. 5º As autoridades policiais, civis e militares deverão declarar, nos mesmos prazos referidos
nos artigos 2º e 3º desta Resolução, quaisquer bens que tenham sob sua guarda em razão de terem
sido colocados à disposição da unidade policial sob sua direção ou comando.
Parágrafo único. A declaração, de que trata este artigo, será encaminhada ao superior
hierárquico imediato da autoridade policial, e assim sucessivamente, até o Gabinete do Secretário.
Art. 6º Compete ao Secretário Adjunto, auxiliado pela Assistência Policial Civil e pela
Assistência Policial Militar do Gabinete do Secretário, receber todos os documentos de que trata
esta Resolução e encaminhá-los ao Conselho Nacional de Entorpecentes – FUNCAB.
Art. 7º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
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RESOLUÇÃO SSP-194, DE 2 DE JUNHO DE 1999*
Estabelece normas para coleta e exame de materiais biológicos para identificação
humana.

O Secretário da Segurança Pública, nos termos do Decreto nº 42.815, de 19, publicado a 20-1-98.
Considerando:
a) a necessidade de normatizar os serviços periciais relativos à coleta de materiais biológicos
para exames de identificação humana, tanto nos locais de crime quanto na pessoa humana,
viva ou morta;
b) que os procedimentos a serem seguidos pelos órgãos policiais e periciais oficiais devem
estar em consonância com os ditames da legislação em vigor, e
c) que é imprescindível a correta preservação das amostras para não haver contaminações
ou outros prejuízos,
Resolve:
I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º A coleta de material biológico e os procedimentos preliminares para exame de
identificação humana pela análise do DNA ou equivalente seguirão as normas e procedimentos
dispostos no Anexo desta Resolução.
Parágrafo único. Por exame de identificação humana entende-se todo e qualquer procedimento
experimental biológico ou bioquímico tendente a estabelecer a identidade da pessoa humana, bem
como sua inclusão ou exclusão em análises de confronto entre o material coletado e aquele por ela,
ou seus parentes, fornecido.
Art. 2º As análises de DNA serão realizadas exclusivamente em materiais relacionados,
direta ou indiretamente, a ilícitos penais, salvo determinação legal em contrário, e desde que estejam
acompanhadas dos respectivos padrões biológicos para confronto.
Art. 3º As coletas em locais de crimes, mediatos ou imediatos, ou ainda, idôneos, ou inidôneos,
para os exames definidos no artigo 1º, serão procedidas, exclusivamente, por Peritos Criminais,
ressalvado o disposto no artigo 5º.
§ 1º Ficam impedidos de proceder às análises de laboratório os Peritos que efetuaram a
coleta de material em local.
§ 2º Os Peritos Criminais que coletaram as amostras elaborarão o respectivo laudo pericial,
do qual fará parte o relatório do exame de identificação requisitado.

* Publicada no DOE de 3 de junho de 1999.
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Art. 4º Somente serão recebidas para análises biológicas de identificação humana as amostras
de acordo com as normas aqui estabelecidas.
§ 1º Não havendo condições imediatas de confronto pela ausência de material padrão para
comparação, mas sendo o caso de interesse judiciário para futura identificação, as amostras que,
após análise prévia por Perito especialista em identificação humana, revelarem-se adequadas, serão
devidamente selecionadas, etiquetadas e preservadas, pelo prazo de 90 (noventa) dias, para futuro
exame.
§ 2º O interesse judiciário a que alude o parágrafo anterior deverá estar devidamente expresso
e justificado na requisição do exame pericial.
§ 3º Decorrido o prazo aludido no parágrafo anterior, e não havendo nova manifestação do
requisitante, o material será descartado.
§ 4º Havendo possibilidade tecnológica, as amostras a serem preservadas poderão ser analisadas, sendo o resultado desta análise registrado em computador para futuro confronto.
Art. 5º É competência exclusiva do Médico Legista a coleta de material biológico para fins
de identificação de pessoas vivas ou cadáveres, nos termos desta Portaria.
Parágrafo único. A coleta de material biológico em pessoas vivas será feita somente em locais
apropriados e com o expresso consentimento destas.
Art. 6º Em toda coleta de material biológico de pessoas vivas, suspeitas, vitimas ou parentes
consangüíneos de primeiro grau e de envolvidos em crimes, será lavrado um termo de coleta,
contendo:
a) nome do doador;
b) número da Cédula de Identidade e respectivo órgão expedidor;
c) somente no caso de coleta de amostra de sangue:
1) declaração de estar doando voluntariamente 02 (duas) amostras de sangue periférico, a
serem colhidas por punção venosa;
2) declaração de não haver recebido transfusão sangüínea nos últimos 90 (noventa) dias e
não ter sido submetido a transplante de medula óssea;
d) número do Boletim de Ocorrência Policial, Inquérito ou Processo a que se refere o caso,
bem como da Autoridade requisitante;
e) local, data e horário da coleta;
f) assinatura do doador, do Médico Legista e de 02 (duas) testemunhas. No caso do doador
ser analfabeto ou incapacitado, além de sua impressão digital, será exigida a assinatura de uma
terceira testemunha a rogo;
g) declaração do doador de que está fornecendo o material de livre e espontânea vontade;
h) declaração do órgão coletor de que a coleta será utilizada exclusivamente para exames
forenses relacionados com a ocorrência em tela, visando preservar seus direitos de pessoa humana
e evitar imputações criminosas indevidas.

II – DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 7º O Instituto de Criminalística, através do Centro de Exames, Análises e Pesquisas,
planejará e providenciará o necessário treinamento para as equipes periciais designadas estarem aptas
à coleta de amostras, a iniciar-se no prazo máximo de 30 (trinta) dias da data de publicação desta
Resolução.
Parágrafo único. Até que a Superintendência da Polícia Técnico-Científica esteja estruturada
para o treinamento aludido no “caput”, a Academia de Polícia Civil fornecerá o necessário aporte
didático e administrativo.
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Art. 8º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário.
ANEXO
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
I – Durante qualquer coleta de material biológico é imprescindível a utilização de luvas descartáveis, para que se evite contaminação exógena.
II – Todos os instrumentos e materiais utilizados na colheita deverão ser estéreis.
III – Deverão ser evitadas coletas de amostras contaminadas por terra, vegetais e outros
elementos orgânicos.
IV – O vestígio eleito para coleta deverá ser fotografado, ter sua origem descrita em relatório
individual de identificação, indicando a data e a natureza da ocorrência; o local, a forma e as condições da coleta; o horário em que foi coletado, consignando-se, quando possível, o tempo aproximado
após o crime; bem como a forma utilizada para acondicionamento e preservação.
V – Qualquer material que se destine à análise forense de DNA deverá, desde sua coleta até
seu encaminhamento final, ser acondicionado isoladamente e devidamente identificado, através de
relatório preceituado no item anterior.
VI – Todo material úmido coletado deverá permanecer em embalagem plástica pelo tempo
máximo de duas horas.
VII – Para que se evite a degradação e a contaminação por microrganismos, o material a ser
analisado, quando úmido, deverá ser necessariamente seco antes de seu acondicionamento final.

DA COLETA, ACONDICIONAMENTO, PRESERVAÇÃO E ENCAMINHAMENTO
DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA ANÁLISE BIOLÓGICA DE IDENTIFICAÇÃO
A) Amostras relacionadas a locais e instrumentos de crime.
1. Fluídos Líquidos (sangue, esperma e saliva)
VIII – Os fluidos líquidos deverão ser colhidos através de dispositivos próprios para coleta
deste tipo de material, composto por haste longa, flexível, com ponta de algodão (denominados
swab) ou gaze. Deverão secar a temperatura ambiente em local ventilado e abrigado da luz solar,
acondicionados isoladamente em envelope de papel escuro ou na própria embalagem do swab,
e armazenados preferencialmente em congelador e vinte graus Celsius negativos (-20º C) ou, na
impossibilidade, em geladeira, a quatro graus Celsius (4º C).
2. Demais Fluídos Líquidos (urina e outros).
IX – Deverão ser colhidos com seringa ou pipeta plástica, transferidos para frasco próprio e
armazenados sob refrigeração.
3. Fluidos Líquidos Contidos em Vestes ou em Objetos.
X – As vestes ou objetos umedecidos por manchas de fluídos biológicos deverão ser secos
em temperatura ambiente, em local ventilado e protegido da luz solar, acondicionados em envelope
de papel escuro ou caixa de papelão própria e armazenados sob refrigeração.
4. Fluidos Secos (sangue, esperma, urina, saliva e outros).
XI – Vestígios de material biológico seco, contidos em pequenas áreas de vestes ou em
pequenos objetos, deverão, quando possível, ser enviados em sua totalidade para análise.
XII – No caso destes vestígios serem encontrados em grandes objetos ou superfícies não
absorventes como metais, paredes e móveis, a mancha de material biológico deverá ser retirada
com o auxílio de uma lâmina de bisturi ou espátula própria para raspagem ou, ainda, com o uso de
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swab umedecido em água destilada estéril e, neste último caso, proceder-se-á necessariamente,
após a coleta, a secagem do material.
XIII – Em caso dos vestígios estarem contidos em objetos que possam ser cortados como
carpetes, tapetes e madeira, o fragmento com a mancha deverá ser recortado com o auxílio de
tesoura ou bisturí.
XIV – Todo vestígio de material biológico seco, independentemente do método utilizado para
sua coleta, deverá ser acondicionado isoladamente em envelope de papel escuro ou caixa de papelão
própria e armazenado sob refrigeração.
5. Tecidos, Órgãos, Dentes e Ossos novos ou antigos.
XV – Deverão ser retirados fragmentos ou partes inteiras de tecidos, órgãos, dentes e ossos
com a utilização de pinças, evitando-se mistura de materiais que deverão ser acondicionados isoladamente em frasco próprio ou em envelope de papel ou caixa de papelão, de acordo com o tipo de
material e armazenados em congelador (20ºC).
XVI – Como regra geral de preservação do material biológico a ser analisado, não deve, em
hipótese alguma, ser utilizada água oxigenada, substâncias cáusticas (como soda) ou clarificantes
(como água sanitária), para limpeza de ossos ou dentes.
6. Pêlos e Cabelos.
XVII – Sejam as amostras individuais ou em tufos, se misturadas com fluidos e tecidos
corpóreos, os pêlos ou cabelos, com bulbos, deverão ser separados dos componentes da mistura que
os contém.
XVIII – Devem ser evitadas amostras desprovidas de bulbos (raízes), cujo exame dependa da
extração diferenciada de DNA (DNA-mitocondrial).
XIX – No caso de amostras úmidas, o material deverá ser seco em temperatura ambiente, ao
abrigo da luz solar e em local ventilado e, em qualquer tipo de amostra, cada grupo de pêlos ou
cabelos deverá ser acondicionado separadamente em envelope de papel escuro e acondicionado
sob refrigeração.
B) Amostras post-mortem (em casos de crimes sexuais).
XX – As amostras da vítima deverão ser sempre coletadas em duplicata.
XXI – Nos crimes sexuais, além da coleta de sangue para identificação da vítima, como
preceituada no item XXVII a seguir, deverão ser colhidas, com a utilização de swab, amostras da
vagina, ânus, boca e possíveis vestígios contidos sob as unhas.
XXII – Sêmen contido na face, ou outras áreas do corpo, também pode ser com swab umedecido
em água destilada estéril. Nestes casos, uma outra área adjacente, livre de sêmen, deverá ser também
esfregada com swab para a obtenção de um controle.
XXIII – Após secagem em temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar e em local ventilado,
cada swab deverá ser isoladamente acondicionado em sua própria embalagem e armazenado sob
refrigeração.
C) Amostras referência (de origem conhecida).
1. em vivos:
XXIV – Precedendo-se à colheita de material, o suspeito ou familiar de vítima a ser identificada
deverá fornecer por escrito seu consentimento de doação, lavrado em um “Termo de Coleta de Material
Biológico” – v. Anexo II – que seguirá às amostras para a aceitação do material a ser analisado.
XXV – Aproximadamente 5,0 ml de sangue periférico deverão ser colhidos em duplicata,
através de punção venosa, com seringa hipodérmica descartável e transferidos para tubos plásticos
com EDTA, devidamente identificados e armazenados em congelador (-20ºC).
1. Em cadáveres:
XXVI – Amostras sangüíneas colhidas post-mortem podem sofrer problemas de contaminação
e degradação do material para análise. Assim sendo, recomenda-se, quando possível, a retirada de
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sangue por punção cardíaca ou diretamente da cavidade cardíaca ou, ainda, do vaso de grosso
calibre.
XXVII – No caso de cadáveres carbonizados, em decomposição ou decompostos, poderão
ser retirados como amostras, conforme o caso, fragmentos de fígado, músculos, tufos de fios de
cabelos com bulbos, coágulos de sangue contidos nas cavidades e nos órgãos, dentes e ossos,
preferencialmente como crista ilíaca, fêmur ou costela.
XXVIII – Cada amostra deverá ser colhida isoladamente e, de acordo com o seu tipo,
preservada e acondicionada conforme as normas aqui dispostas para cada tipo especifico de material
e armazenadas em congelador (-20º C).
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RESOLUÇÃO SSP-382, DE 1º DE SETEMBRO DE 1999*
Dispõe sobre diretrizes a serem seguidas no atendimento de locais de crime.

O Secretário da Segurança Pública,
Considerando que a Resolução SSP-177/92, de 08 de setembro de 1992, necessita ter vários
dispositivos alterados, com o escopo de aprimorar procedimentos que visem à modernização da
atuação das Polícias Civil e Militar e do Setor de Perícias;
Considerando que o rápido e correto atendimento de locais de crime contribui, sobremaneira,
para o sucesso da investigação criminal, agilizando a liberação de pessoas e coisas;
Considerando que o conhecimento de conceitos sobre local de crime facilita o entendimento
das normas relativas à sua preservação;
Considerando que da eficiente preservação do local de crime depende o bom resultado dos
exames periciais, a fim de serem evitadas irreparáveis dificuldades à consecução do exame pericial
e da investigação criminal;
RESOLVE:
SEÇÃO I
Da Polícia Militar
Art. 1º O policial militar ao atender um local de crime deverá isolar e preservar adequadamente
a área imediata e, se possível, a mediata, cuidando para que não ocorram, salvo os casos previstos
em lei, modificações por sua própria iniciativa, impedindo o acesso de qualquer pessoa, mesmo
familiares da vítima ou outros policiais que não façam parte da equipe especializada.
Art. 2º O policial militar transmitirá imediatamente a ocorrência ao COPOM que o retransmitirá
ao CEPOL e este por sua vez acionará o Instituto de Criminalística, o Instituto Médico-Legal e a
Delegacia de Polícia competente, através de breve descrição, contendo:
I – Nome e R.E. do policial militar responsável pela transmissão;
II – Natureza da ocorrência, esclarecendo se é de autoria conhecida ou desconhecida;
III – Local, com citação precisa sobre o nome do logradouro (rua, praça, avenida), número,
bairro, ponto de referência e outros que facilitem sua localização; e
IV – Esclarecimento sobre o tipo de local, se é aberto ou fechado; público ou privado; se é de
utilidade ou necessidade pública; de fácil ou difícil acesso.
§ 1º Havendo possibilidade, conhecer sobre as circunstâncias em que o delito ocorreu, exigindo
prova de identidade das testemunhas arroladas.

* Publicada no DOE de 2 de setembro de 1999.
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§ 2º Tratando-se de ocorrência sobre acidente de trânsito ou crime contra o patrimônio, a
descrição deverá sofrer a adequação necessária.
Art. 3º O registro da ocorrência deverá ser elaborado somente após a transmissão referida no
artigo 2º.
Art. 4º Enquanto perdurar a necessidade de que o local seja preservado, não poderá este ser
abandonado em qualquer hipótese, devendo ficar guarnecido por pelo menos um policial. Efetivadas
as medidas atinentes à preservação do local, dever-se-á providenciar o registro no respectivo distrito
policial.
Art. 5º Deverão ser adotadas as seguintes normas, sob pena de responsabilidade:
I – se o local for de difícil acesso, acionar o Corpo de Bombeiros;
II – preservar o local, não lhe alterando a forma em nenhuma hipótese, incluindo-se nisso:
a) não mexer em absolutamente nada que componha a cena do crime, em especial não retirando,
colocando, ou modificando a posição do que quer que seja;
b) não revirar os bolsos das vestes do cadáver, quando houver;
c) não recolher pertences;
d) não mexer nos instrumentos do crime, principalmente armas;
e) não tocar no cadáver, principalmente não movê-lo de sua posição original;
f) não tocar nos objetos que estão sob guarda;
g) não realizar a identificação do cadáver, a qual ficará a cargo da perícia;
h) não fumar, nem comer ou beber nada na cena do crime;
i) em locais internos, não usar o telefone, sanitário ou lavatório eventualmente existentes;
j) em locais internos, manter portas, janelas, mobiliário, eletrodomésticos, utensílios, tais
como foram encontrados, não os abrindo ou fechando, não os ligando ou desligando, salvo o
estritamente necessário para conter risco eventualmente existente;
k) tomar o cuidado de afastar animais soltos, principalmente em locais externos e, em especial,
onde houver cadáver.
Parágrafo único. A constatação do óbito da vítima torna desnecessária e prejudicial à
investigação sua remoção para hospitais.
SEÇÃO II
Do Distrito Policial
Art. 6º Recebida a comunicação da ocorrência por meio do CEPOL, a autoridade policial
deverá certificar-se, no ato, se foram acionados o COPOM, o Instituto de Criminalística e o Instituto
Médico-Legal, dirigindo-se imediatamente para o local.
Parágrafo único. Se a comunicação for feita por particular, solicitar, via CEPOL, o apoio da
Polícia Militar para efetuar a preservação da área nos moldes previstos no artigo 1º.
Art. 7º Ao chegar ao local, além do estrito cumprimento às normas prescritas no art. 5º desta
Resolução, deverá a autoridade policial:
I – Verificar a natureza da ocorrência (homicídio, suicídio, morte natural, morte acidental,
acidente de trânsito ou outra);
II – Tratando-se de crime, verificar se é de autoria conhecida ou desconhecida;
III – Sendo de autoria conhecida, confirmar o acionamento do Instituto de Criminalística;
IV – Tratando-se de homicídio de autoria desconhecida, acionar, imediatamente a Divisão de
Homicídios, do DHPP que ficará incumbida de requisitar o exame necroscópico;
V – Tratando-se de crime contra o patrimônio, que deixou vestígios, acionar o Instituto de
Criminalística, transmitindo os dados da ocorrência ao CEPOL que o retransmitirá ao DEPATRI.
Art. 8º As comunicações realizadas deverão ser confirmadas por documento.
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Art. 9º Se a autoridade policial da área não puder, por motivo imperioso, comparecer ao
local, deverá acionar, via CEPOL, o Delegado Operacional da Seccional respectiva e, na
impossibilidade deste, a autoridade policial do Distrito Policial mais próximo do local.
Art. 10. As autoridades policiais referidas no artigo anterior, uma ou outra, deverão comparecer
imediatamente ao local e agir nos termos desta seção, informando, ao final, a autoridade policial da
área, para formalização da ocorrência.
SEÇÃO III
Da Divisão de Homicídios do DHPP
Art. 11. Chegando ao local de sua competência, a autoridade policial deverá acionar, via
rádio, imediatamente, o carro de cadáver, mesmo antes de iniciar seus trabalhos de levantamento.
Art. 12. Desde que a equipe já esteja no local e constatando tratar-se de crime de autoria
conhecida, o perito criminal deverá proceder à competente perícia, enviando ao Distrito Policial
interessado o respectivo laudo.
SEÇÃO IV
Do Instituto de Criminalística
Art. 13. Tomando conhecimento da existência da ocorrência de crime do qual resultou
morte ou lesões corporais, em especial em via pública ou em casos de grandes tragédias, sendo
óbvia a necessidade de realização de exame pericial, deverá o Instituto de Criminalística adotar
providências imediatas para que seja designado perito criminal, o qual se dirigirá prontamente ao
local, dando conhecimento ao CEPOL, para que este provoque a formalização da requisição do
exame pericial.
Art. 14. O Instituto de Criminalística deve dar prioridade máxima ao local com vítima fatal,
em especial em via pública, comunicando o CEPOL, mesmo antes de iniciar seus trabalhos, para
acionar o carro de cadáver e provocar a emissão de mensagem pelo Distrito Policial.
Art. 15. Havendo necessidade de que perdure a preservação do local após a diligência
preliminar, a fim de serem realizados exames complementares, deverá o perito criminal comunicar
a necessidade aos policiais incumbidos do atendimento à ocorrência, bem como, incontinenti, ao
distrito policial, zelando para que seja esta comunicação ratificada na forma documental, o mais
breve possível.
§ 1º Perdurando a preservação do local após a diligência preliminar, continuam prevalecendo
as normas prescritas no art. 5º, ressaltando-se que, sequer entre os intervalos das diligências periciais,
poderá ser admitido o acesso de qualquer pessoa estranha ao trabalho do Instituto de Criminalística.
§ 2º O perito criminal incumbido da realização da perícia do local deverá zelar para que este
seja liberado o mais prontamente possível, devendo documentar a comunicação do ato, ficando
certo que o retardamento injustificado da liberação do local acarretará pena de responsabilidade.
Art. 16. Estando a equipe no local e constatando tratar-se de crime de autoria desconhecida,
o perito criminal deverá proceder à competente perícia, enviando o respectivo laudo à Divisão de
Homicídios do DHPP, nos casos em que for acionada.
SEÇÃO V
Do Instituto Médico-Legal
Art. 17. O Instituto Médico-Legal deve atender às solicitações de carro de cadáver feitas,
também por rádio do CEPOL.
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SEÇÃO VI
Dos Conceitos
Art. 18. Local de crime é todo o sítio onde tenha ocorrido um evento que necessite de
providência da polícia, devendo ser preservado pelo policial que comparecer até sua liberação pela
autoridade.
Art. 19. Local de crime interno é todo sítio que abrange ambiente fechado.
Art. 20. Local de crime externo é todo sítio não coberto.
Art. 21. Locais de crime relacionados são dois ou mais sítios interligados entre si e que se
relacionam com um mesmo crime.
Art. 22. Área imediata ao local de crime é aquela onde ocorreu o evento.
Art. 23. Área mediata ao local de crime é aquela que cobre as adjacências ou cercanias de
onde ocorreu o evento.
SEÇÃO VII
Das Disposições Finais
Art. 24. A polícia como um todo e seus integrantes, individualmente, cada um dentro de sua
parcela são responsáveis pelo rápido e correto atendimento de local de crime.
Art. 25. Se o primeiro atendimento do local de crime for feito por policial civil, este ficará
incumbido, em caráter excepcional, das providências de preservação até a conclusão da perícia
técnica.
Art. 26. O rápido e correto atendimento do local de crime tem por objetivos contribuir para o
sucesso da investigação criminal e minimizar a angústia das partes envolvidas.
Art. 27. Qualquer ato que opere contrariamente ao interesse da sociedade, caracterizando o
retardamento injustificado no atendimento à ocorrência, em que fase seja, será passível de sanção.
Art. 28. A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, em especial a Resolução SSP-177, de 8/9/92 e a Resolução SSP-244, de
3/6/98.
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PORTARIA DGP-8, DE 2 DE ABRIL DE 1979*
Baixa normas para execução de diligências policiais.

O Delegado Geral de Polícia, considerando que o Delegado de Polícia é o responsável pela
atividade de polícia judiciária,
Considerando que os agentes policiais, quando em diligência, praticam atos de polícia
judiciária, tais como prisões, intimações, conduções, buscas e apreensões, entre outros,
Considerando a necessidade de uniformizar as rotinas das diligências policiais, de molde a
compatibilizar os interesses da justiça com as liberdades individuais,
Considerando ser dever da Instituição respaldar de legalidade os atos de seus agentes, na
defesa de sua integridade funcional,
Resolve:
Art. 1º Todas as diligências policiais deverão ser determinadas pela autoridade policial.
Art. 2º As diligências que, em razão da própria dinâmica peculiar ao serviço policial, tiverem
de ser efetivadas por iniciativa dos agentes policiais, deverão ser levadas ao conhecimento de
Delegado de Polícia da respectiva unidade ainda em seu transcorrer, pelos meios de comunicação
disponíveis.
§ 1º O Delegado de Polícia ao receber a comunicação deve inteirar-se de detalhes e decidir
sobre a necessidade de seu comparecimento para acompanhar o desenvolver da diligência.
§ 2º Ocorrendo detenção, a comunicação deverá abranger, pelo menos, o:
1. nome e qualificação do detido;
2. local, hora e motivo da detenção; e
3. valores, objetos ou armas apreendidos.
§ 3º No caso de absoluta impossibilidade da comunicação, deverá ela ser feita imediatamente
após o término da diligência, cabendo ao Delegado de Polícia ajuizar da alegada impossibilidade.
Art. 3º Sobre o resultado da diligência deverá ser oferecido completo relatório.
Art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

* Publicada no DOE de 3 de abril de 1979.
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PORTARIA DGP-16, DE 30 DE MAIO DE 1983*
Regulamenta a autorização para realização de diligência policial fora do Estado.

O Delegado Geral de Polícia,
Considerando a necessidade de descentralizar função para agilizar a administração, resolve:
Art. 1º Compete aos dirigentes de unidade de despesa autorizar a realização de diligência
policial fora do Estado.
§ – 1º – Quando a diligência for realizada nas circunstâncias previstas pelos artigos 250 e
290 do CPP, o pedido de autorização é substituído por comunicação do executor à autoridade
policial imediatamente superior, no transcurso ou, se impossível, no lugar final da diligência.
§ – 2º – A comunicação referida no parágrafo anterior será retransmitida pelas vias hierárquicas,
ao dirigente da unidade de despesa competente para a autorização, nas 24 horas seguintes.
Art. 2º O executor relatará à autoridade policial imediatamente superior, oralmente, logo
após o retorno, e por escrito, dentro de 24 horas do retorno as diligências procedidas.
Parágrafo único. O relatório referido neste artigo será retransmitido, pelas vias hierárquicas,
ao dirigente da unidade de despesa competente para a autorização, nas 24 horas seguintes.
Art. 3º O dirigente da unidade de despesa competente para a autorização:
I – convalidará a diligência realizada nos termos do artigo 1º, parágrafo primeiro, ou fará
apurar as responsabilidades;
II – em qualquer caso, remeterá cópia do relatório mencionado no artigo 2º ao dirigente da
unidade policial responsável pela área onde foram realizadas as diligências.
Art. 4º A presente portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

* Publicada no DOE de 4 de junho de 1983.
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PORTARIA DGP-1, DE 8 DE JANEIRO DE 1985*
Dispõe sobre a remessa de mandados e contramandados de prisão e alvarás de
soltura e dá outras providências.

O Delegado Geral de Polícia:
Considerando que compete à Seção de Triagem de Mandados e Contramandados de Prisão
do Tribunal de Justiça a centralização, seleção e remessa ao IIRGD dos mandados e contramandados
de prisão aptos ao cadastro;
Considerando que o Banco de Dados da Polícia Civil deve ser regular e continuamente alimentado objetivando a atualização do cadastramento criminal;
Considerando que a Autoridade Policial ao lhe ser apresentado qualquer detido deve se servir
dos terminais de teleprocessamento para verificar a ocorrência de antecedentes criminais;
Considerando, finalmente, que o Centro de Processamento de Dados da Polícia Civil está
capacitado a prestar informações diretamente ou via CEPOL, sobre mandados e contramandados
de prisão e alvarás de soltura, resolve:
Art. 1º Compete, exclusivamente, ao IIRGD receber, através da Seção de Triagem de Mandados
e Contramandados de Prisão do Tribunal de Justiça:
I – mandados de prisão;
II – contramandados de prisão;
III – alvarás de soltura;
IV – comunicações sobre:
a) prisão em flagrante, efetuadas através de remessa do Boletim de Identificação Criminal e
“modus operandi”;
b) cumprimento de mandado de prisão;
c) cumprimento de contramandado de prisão;
d) cumprimento de alvará de soltura;
e) fuga de preso;
f) recaptura de foragido.
Parágrafo único. As informações constantes nas alíneas “b” a “f” deverão ser imediatamente
comunicadas ao IIRGD pela DCPD ou pela autoridade que cumprir ordem.
Art. 2º Os mandados e contramandados de prisão serão recebidos pelo IIRGD em 3 vias,
acompanhadas de cartões-protocolo, nos quais será firmado o recebimento.

* Publicada no DOE de 9 de janeiro de 1985 e retificada em 10 de janeiro de 1985.
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§ 1º As primeiras vias dos documentos serão remetidas até as 10,00 horas à PRODESP-UFA,
que providenciará a inserção no Banco de Dados, no prazo máximo de 24 horas.
§ 2º As duas outras vias das ordens judiciais serão remetidas à DCPD, onde ficarão aguardando
cumprimento.
§ 3º Os documentos que não apresentarem condições de cadastramento serão devolvidos à
Seção de Triagem de Mandados e Contramandados de Prisão do Tribunal de Justiça.
Art. 3º A autoridade que cumprir a ordem judicial deverá comunicar o fato imediatamente,
via telex, à DCPD.
Art. 4º O cumprimento dos mandados de prisão obedecerá a seguinte sistemática:
I – preso no Interior do Estado com mandado expedido pela Capital:
a) a autoridade do Interior comunicará a prisão, via telex, à DCPD e solicitará remoção do
preso;
b) o preso será encaminhado à DCPD ou posto sob sua guarda para remoção ao presídio
competente;
c) a DCPD encaminhará, imediatamente, ao IIRGD, cópia do mandado cumprido, juntamente
com uma individual dactiloscópica do condenado;
II – preso na Capital com mandado expedido pelo Interior do Estado:
a) a autoridade da Capital comunicará a prisão, via telex, à DCPD, pedirá o cumprimento da
ordem judicial e solicitará a remoção para a localidade por onde foi condenado;
b) o preso permanecerá no local onde foi detido, aguardando remoção, que será efetuada pela
DCPD;
c) a DCPD encaminhará, imediatamente, ao IIRGD, cópia do mandado cumprido, juntamente
com uma individual dactiloscópica do condenado;
III – preso na Capital com mandado expedido pela Capital:
a) a autoridade comunicará a prisão, via telex, à DCPD e solicitará o cumprimento da referida
ordem;
b) a DCPD encaminhará, imediatamente, ao IIRGD, cópia do mandado cumprido,
acompanhada da individual dactiloscópica do condenado;
IV – preso no Interior com mandado expedido pelo Interior do Estado:
a) a autoridade comunicará a prisão, via telex, à DCPD para que sejam procedidas as anotações
e efetuada restituição da cópia da ordem judicial em seu poder; e
b) encaminhará ao IIRGD, com urgência, cópia do mandado de prisão, acompanhada de
individual dactiloscópica;
V – preso no Interior com mandado de outros Estados da Federação:
a) a autoridade policial do local onde foi efetuada a prisão comunicará à DCPD, via telex ou
via fone, solicitará a remoção do condenado e
b) encaminhará ao IIRGD e à DCPD, cópia do mandado cumprido acompanhada de individual
dactiloscópica, para as providências cabíveis;
VI – preso na Capital com mandado de outros Estados da Federação:
a) a autoridade policial do local onde foi efetuada a prisão comunitária à DCPD, solicitará o
cumprimento do mandado e, via fone, a remoção do condenado;
b) a DCPD promoverá o cumprimento do mandado e remeterá uma cópia de individual
dactiloscópica ao IIRGD.
Art. 5º O cumprimento dos contramandados obedecerá a seguinte sistemática:
I – Na Capital:
a) O IIRGD receberá da Seção de Triagem de Mandados e Contramandados de Prisão do
Tribunal de Justiça, em 3 vias, sendo uma delas destinada à atualização do Banco de Dados e as
duas outras vias remetidas, imediatamente, à DCPD;
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b) A DCPD procederá à devolução do mandado, sem cumprimento, ao Juízo competente;
II – No Interior:
a) a autoridade policial, no Interior, que receber o contramandado remeterá, imediatamente,
à autoridade judiciária, o mandado de prisão correspondente, sem cumprimento;
b) o IIRGD, após o recebimento de contramandados da Seção de Triagem de Mandados e
Contramandados de Prisão do Tribunal de Justiça, atualizará o Banco de Dados e encaminhará as
restantes vias à DCPD, para as providências finais.
Art. 6º A autoridade que receber o alvará de soltura informará, imediatamente, via telex, à
DCPD sobre a liberação do réu, enviando, concomitantemente, ao IIRGD, cópia do documento,
certificado no verso, para atualização do Banco de Dados.
Art. 7º Todos os mandados, contramandados de prisão e alvarás de soltura, inclusive os
remetidos pelos outros Estados da Federação, deverão primeiramente ser encaminhados ao IIRGD
para inserção no Banco de Dados, para posterior processamento.
Parágrafo único. Os mandados e contramandados, indevidamente encaminhados ao IIRGD,
sem conhecimento da Seção de Triagem de Mandados e Contramandados de Prisão do Tribunal de
Justiça, serão remetidos àquele órgão judicial, com anotação do dia e hora de seu recebimento.
Art. 8º As consultas sobre, mandados, contramandados de prisão ou alvarás de soltura,
somente serão prestadas através do Centro de Processamento de Dados da Polícia Civil ou do
Centro de Comunicações e Operações da Polícia Civil – CEPOL, excluindo-se a competência da
DCPD.
Art. 9º As consultas sobre situação prisional, sempre desenvolvidas sob a responsabilidade
da Autoridade Policial, deverão ser efetuadas ao CEPOL, através dos meios de comunicações pertencentes à rede da Polícia Civil ou ao Centro de Processamento de Dados da Polícia Civil, através da
utilização do terminal de vídeo ou pelo telex.
§ 1º O pedido de informação por VHF poderá ser efetuado por guarnição de viatura policial
civil, mas caso positivada, o condenado deverá ser, imediatamente, apresentado ao Delegado Chefe
dos policiais consulentes.
§ 2º Positivada a informação solicitada ao CEPOL, deverá este retransmiti-la, imediatamente,
à DCPD e ao solicitante.
Art. 10. A Unidade Policial ao receber resposta da informação solicitada ao Centro de
Processamento de Dados da Polícia Civil, deverá retransmiti-la imediatamente à DCPD, solicitando
fotografia e cumprimento da ordem judicial.
Art. 11. As normas e rotinas de trabalho condizentes apenas a órgãos e unidades policiais
pertencentes a um único Departamento, serão elaboradas ou aprovadas pelo respectivo Delegado
de Polícia Chefe, respeitadas as constantes desta Portaria.
Art. 12. A Divisão de Capturas e Pessoas Desaparecidas e o Serviço de Cadastros Policiais
da Divisão de Informática continuarão alimentando e atualizando seus arquivos.
Art. 13. Esta portaria entrará em vigor a partir de 1º de fevereiro do corrente ano, revogadas
as Portarias DGP-13, de 15-7-80 e DGP-3, de 3-4-81.
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PORTARIA DGP-09, DE 30 DE MARÇO DE 1987*
Dispõe sobre a imediata comunicação de ocorrências de furto e localização de veículos automotores e dá outras providências.
O Delegado Geral de Polícia, no uso de suas atribuições legais,
Considerando que o êxito das diligências sobre subtração de veículos depende da precisão e
celeridade da comunicação do evento;
Considerando que o resultado dessas diligências deve ser de conhecimento público, através
de ampla divulgação pelo órgão policial competente,
Resolve:
Art. 1º As comunicações sobre subtração e localização de veículos automotores, prevista na
Resolução SSP-24, de 30 de agosto de 1974, modificada, parcialmente, pela Resolução SSP-47, de
12 de agosto de 1975, devem atender aos preceitos da precisão e celeridade.
§ 1º As comunicações referidas neste artigo devem ser feitas pelas unidades policiais de base
territorial, através do Centro de Comunicações e Operações da Polícia Civil, CEPOL, pelos meios
disponíveis.
§ 2º Compete ao Centro de Comunicações e Operações da Polícia Civil – CEPOL, transmitir,
de imediato e separadamente, à Divisão de Investigações Sobre Furtos e Roubos de Veículos e
Cargas – DIVECAR, do Departamento Estadual de Investigações Criminais – DEIC, as comunicações
referidas no artigo, e à Divisão de Execução do Departamento de Comunicação Social – DCS, a
relação mensal dos veículos localizados, a qual promoverá a ampla difusão ao público em geral.
Art. 2º Qualquer omissão, incorreção ou demora, não justificadas, nas comunicações aos
órgãos acima mencionados, sujeitará seu responsável a penalidades administrativas.
Art. 3º A integração com o sistema do Departamento Nacional de Trânsito de informações
sobre veículos automotores furtados ou roubados e localizados será efetuada através da cessão de
fita magnética processada no Centro de Processamento de Dados da PRODESP, com base em
dados recebidos da Divisão de Investigações Sobre Furtos e Roubos de Veículos e Cargas –
DIVECAR, do Departamento Estadual de Investigações Criminais – DEIC.
Art. 4º Esta Portaria, entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
com contrário.

* Publicada no DOE de 31 de março de 1987.
567

PORTARIA DGP-24, DE 21 DE JULHO DE 1987*
Disciplina a guarda e o controle de substâncias entorpecentes ou que determinem
dependência física ou psíquica ou medicamentos que as contenham.

O Delegado Geral de Polícia, considerando o disposto no Provimento 7/87, da Corregedoria
Geral da Justiça, resolve:
Art. 1º As substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica ou
medicamentos que as contenham, objeto de apreensão, deverão ser, incontinenti, encaminhadas ao
Laboratório de Toxicologia do Instituto Médico Legal, para o competente exame.
Parágrafo único. Quando o laudo de constatação da natureza da substância ou medicamento
for elaborado na própria Unidade Policial que efetuou a apreensão, a remessa referida neste artigo
será procedida quando da requisição do laudo definitivo do exame toxicológico.
Art. 2º No laudo de constatação da natureza da substância , bem como no laudo definitivo de
exame toxicológico, deverá constar o peso exato da substância examinada.
§ 1º Quando, para a realização dos exames, quer de constatação, quer toxicológico, for necessária a retirada de alguma porção, deverá o laudo mencionar quanto pesou essa porção e quanto
resta apreendida.
§ 2º Os laudos referidos neste artigo serão elaborados em quatro vias, destinando-se duas ao
Poder Judiciário, uma ao arquivo da Unidade Policial que procedeu à apreensão e uma ao órgão
responsável pelo exame.
Art. 3º Retornando a substância com o competente laudo de constatação, deverá a mesma
permanecer em depósito junto à Autoridade Policial apreensora ou ao Chefe da Unidade Policial
respectiva, lacrada, até o trânsito em julgado da sentença, quando então deverá ser incinerada.
§ 1º Em se tratando de apreensão de substância o produto proscrito, em quantidade de molde
a dificultar o transporte ou depósito, a Autoridade Policial manterá quantidades mínimas necessárias
a exames periciais e à contraprova, até o trânsito em julgado da sentença e, com a autorização
expressa do Juiz Corregedor da Polícia Judiciária procederá à destruição do restante.
§ 2º A incineração ou a destruição poderá ser feita em qualquer local, desde que seguro e
apropriado para esse fim.
Art. 4º O ato de incineração ou de destruição deverá ser feito com a presença da Autoridade
Sanitária local e de duas testemunhas, de todo lavrando-se auto circunstanciado, remetendo-se uma
via à Unidade de Polícia Federal local, uma ao juiz do feito e outra à Divisão Nacional de Vigilância
Sanitária de Medicamentos – DIMEP.

* Publicada no DOE de 21 de julho de 1987.
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Parágrafo único. A presença da Autoridade Sanitária de que cuida este artigo dar-se-á
no Município da Capital, por funcionário categorizado, designado pela Divisão de Exercício Profissional da Secretaria da Saúde do Estado e, no Interior, na forma estabelecida através de contrato entre a Autoridade Policial e a Chefia do Centro de Saúde local, da Secretaria de Estado da
Saúde.
Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em
contrário.
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PORTARIA DGP-35, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1988*
Dispõe sobre comunicação de encaminhamento de dementes de todo o gênero; indigentes; menores extraviados, abandonados ou infratores.

O Delegado Geral de Polícia, determina:
Art. 1º A Autoridade de Polícia Judiciária que encaminhar dementes de todo gênero; indigentes,
menores extraviados, abandonados ou infratores, deve, incontinenti, transmitir o fato à Segunda
Delegacia de Polícia de Divisão de Proteção à Pessoa, do Departamento de Homicídios e de Proteção
à Pessoa – DHPP, através de ofício ou mensagem teletipada, apondo no expediente todos os dados
referentes possíveis, quanto ao nome, qualificação, vestuário, caracteres físicos e outros de interesse
para sua identificação.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

* Publicada no DOE de 16 de dezembro de 1988.
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PORTARIA DGP-36, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1988*
Dispõe sobre o encaminhamento de relações de laudos de cadáveres de identidade
desconhecida, ou daqueles de identidade conhecida porém não reclamados em tempo hábil,
acompanhados de fotografias, à 2ª Delegacia de Polícia da Divisão de Proteção à Pessoa
do DHPP.

O Delegado Geral de Polícia,
Considerando que a atividade fim da Segunda Delegacia de Polícia da Divisão de Proteção à
Pessoa, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa – DHPP, “ex vi legis”, é proceder
investigações sobre o paradeiro de pessoas desaparecidas e a identificação de cadáveres de identidade
desconhecida, mantendo os cadastros necessários;
Considerando que a pesquisa para a identificação de cadáveres de identidade desconhecida
só é possível quando existirem dados necessários para este fim, determina:
Art. 1º Incumbe ao Instituto Médico Legal – IML, sede, e às Seções e Suportes de Perícias
Médico-Legais, organizarem relações de laudos dos cadáveres que ali dêem entrada, de identidade
desconhecida, ou aqueles cuja identidade é conhecida, porém, não reclamados em tempo hábil,
encaminhando-as, incontinenti, com 3 cópias fotográficas referentes aos respectivos cadáveres,
com os negativos correspondentes, à Segunda Delegacia de Polícia da Divisão de Proteção à Pessoa,
do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa – DHPP, visando, na medida do possível, alcançar correta identificação fisionômica.
Art. 2º As fotografias referidas no artigo anterior deverão ser feitas na Capital, na Periferia
e Interior, pelas unidades do Instituto Médico Legal, pelas Seções e Setores do Instituto de
Criminalística, ou, em casos especiais, com os recursos existentes na área.

* Publicada no DOE de 16 de dezembro de 1988.
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PORTARIA DGP-15, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1991*
Dispõe sobre o fornecimento de informação ao Poder Judiciário acerca dos antecedentes criminais de indiciado.

O Delegado Geral de Polícia,
Considerando a necessidade que tem o Magistrado ao analisar o auto de prisão em flagrante
delito, de tomar ciência imediata dos antecedentes criminais do indiciado para dispor sobre eventual liberdade provisória, e
Considerando, outrossim, à vista da inelutável prevalência dos interesses da comunidade
sobre quaisquer outros, a oportunidade de promover o intercâmbio administrativo entre o Poder
Executivo e o Judiciário, no sentido de ambos concorrerem com os elementos de que dispõe para a
rápida e eficiente distribuição da Justiça, determina:
Art. 1º Os Delegados de Polícia, cujas unidades policiais estejam equipadas com terminal de
computador, deverão instruir a comunicação de lavratura de auto de prisão em flagrante delito,
endereçada ao Juiz de Direito com as folhas teletipadas referentes à consulta sobre os eventuais
antecedentes criminais do indiciado.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

* Publicada no DOE de 5 de setembro de 1991.
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PORTARIA DGP-18, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1991*
Institui o Manual de Telecomunicações e de Elaboração de Mensagens Telexadas.

O Delegado Geral de Polícia,
considerando, a necessidade de atualizar o serviço de transmissão e recepção de mensagens
pela rede de telex do CEPOL;
considerando, ainda, o crescente fluxo de mensagens telexadas, dada a criação de novas
unidades policiais;
considerando, finalmente, a adequação das mensagens a modelo padronizado, abrangendo
maior número de informações de interesse policial, resolve:
Art. 1º Fica instituído, para uso obrigatório em todas as unidades policiais civis, o Manual de
Telecomunicações e de Elaboração de Mensagens Telexadas.
Art. 2º A impressão e distribuição do manual, pelo Departamento de Administração da
Delegacia Geral de Polícia – DADG, serão efetuadas no prazo de 60 dias, a contar da publicação
desta portaria.
Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Portaria
DGP-37, de 21-11-83.
MANUAL DE TELECOMUNICAÇÕES E DE ELABORAÇÃO
DE MENSAGENS TELEXADAS
1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
1.1 – O Manual de Telecomunicações e Elaboração de Mensagens Telexadas é de uso
obrigatório em todas as unidades da Polícia Civil.
1.2 – As mensagens telexadas devem obedecer às normas constantes neste Manual. As que
estiverem em desacordo podem ser consideradas faltas disciplinares.
1.3 – Caberá ao Delegado de Permanência no CEPOL, efetuar o endereçamento de mensagens de quaisquer natureza, exceto as transmitidas pela DGP e CEGAB, quando já
vierem endereçadas.
1.4 – O Delegado de Permanência deverá analisar as mensagens que não atenderem às normas
deste Manual, comunicando o fato ao Delegado de Polícia Diretor do Departamento a
que pertencer a autoridade signatária.
* Publicada no DOE de 13 de novembro de 1991.
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1.5 – As mensagens telexadas devem ser assinadas por Delegado de Polícia.
1.6 – Ocorrência envolvendo policial civil ou militar, deve ser imediatamente comunicada
ao CEPOL, antes mesmo da elaboração do Boletim de Ocorrência, com menção do
cargo e local de trabalho.
1.7 – Ocorrências envolvendo membros das Forças Armadas e Autoridades dos Poderes
Judiciário, Legislativo e Executivo, bem como integrantes do Ministério Público, de
embaixadas e corpos consulares, também serão imediatamente comunicadas ao
Delegado de Permanência.
1.8 – É proibida a utilização de palavras de baixo calão ou termos impróprios e inadequados,
nas mensagens onde o histórico reproduza diálogos dos fatos como realmente aconteceram.
1.9 – As mensagens deverão conter assuntos estritamente policiais. As que se diferenciam
dos casos rotineiros e não abrangidos por este Manual, deverão ser redigidas de acordo
com a orientação da Autoridade Policial signatária.

2. TROCA DE INDICATIVOS E PREÂMBULO
2.1 – A troca de indicativos deve iniciar e finalizar a mensagem.
2.2 – O Preâmbulo deve conter: a) localidade; b) número de mensagem; c) número de palavras
da mensagem; d) data e hora. A hora a ser colocada no preâmbulo é a da recepção do
texto na sala de meios.
Exemplos: “ 1225 . 1350
15056CPOLD SP
15162RSJP SP
UCHOA 12/25380 30 251290 1310”
“150861MLL SP
15000DP42 SP
SÃO PAULO 5286 100 251290 1800”

3. DO TÍTULO DA MENSAGEM
3.1 – Indicar com clareza o ilícito penal, sendo proibida a colocação apenas do artigo do
Código Penal ou Lei das Contravenções Penais a que se refere.
Exemplo: “ROUBO EM RESIDÊNCIA BO 1696/90”
3.2 – Em caso de flagrante, logo após o título do ilícito penal, colocar em destaque
Exemplo: “ROUBO EM RESIDÊNCIA FLAGRANTE BO 1696/90”
3.3 – Ocorrendo mais de um ilícito penal, mencioná-los por completo.
Exemplo: “ROUBO SEG DE RESISTÊNCIA FLAGRANTE BO 1696/90”
3.4 – Caso o atendimento da ocorrência seja feito através de Plantão Permanente ou Piloto
da área, mencionar na mensagem, logo após o número do BO, o local (Distrito Policial)
onde o fato ocorreu.
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Exemplo: “ROUBO EM RESIDÊNCIA, ESTUPRO, RESIST E MORTE BO 1697/90
ÁREA 2 DP OSASCO”
3.5 – Ao solicitar uma retificação e/ou complementação de mensagem, faça referência à
mensagem anterior, citando o número, data, unidade policial e Autoridade signatária.
Exemplo: “RETIFICAÇÃO DA MSG 157 VG DE HOJE VG REFERENTE FURTO
DO AUTO VOLKS SEDAN FD-8346-SP BO 3675. FAVOR RETIFICAR O ANO
DE 75 PARA 78”.

4. DO TEXTO
4.1 – O início do texto deve trazer: a) hora do fato; b) hora de comunicação e local do fato
(rua, número, casa ou apartamento, bairro e cidade).
4.2 – Vítimas: a mensagem deve conter: a) nome completo; b) endereço; c) número de
telefone, caso exista.
4.3 – Nos locais onde exista solicitação de Carro de Cadáver (IML), a mensagem deve conter
a qualificação completa da vítima. Idem, com relação à mensagem sobre Desaparecimento de Pessoa.
4.4 – Indiciados: quando a autoria for conhecida, deve constar na mensagem: a) qualificação
completa; b) apelido, cicatrizes, sinais particulares e defeito físico. Quando a autoria for desconhecida: a) sexo; b) idade aproximada; c) cor; d) altura e peso; e) trajes;
f) cicatrizes, sinais particulares e defeito físico.
4.5 – Histórico: Procure resumir objetivamente a ocorrência, evitando abreviações de palavras
que possam gerar erros ou conduzir a interpretações errôneas. Fica a critério da
Autoridade Policial a transcrição do histórico na íntegra, tratando-se de ocorrências
policiais de maior gravidade, ou as que possam provocar a ação imediata de outros
setores da Polícia Civil (Ex.: Corregedoria ou acionamento de setores de resgate,
seqüestro, homicídios, etc.).
4.6 – No histórico da mensagem, evite sinais gráficos desnecessários. É proibida a utilização
de grifamentos, margens, espaçamento duplo e separação por barras, nas mensagens
relacionadas com ocorrências policiais.

5. OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO VEÍCULOS
5.1 – IMPORTANTE: Tão logo tome conhecimento do fato, informe imediatamente ao
CEPOL, através dos meios de comunicação disponíveis no momento.
5.2 – O Capítulo acima abrange ocorrência de: roubo, furto, apropriação indébita, estelionato
e encontro.
5.3 – A mensagem obrigatoriamente deverá conter: marca, tipo, ano, cor, placas, município
e número de chassi. Coloque o número do chassi somente se a vítima apresentar os
documentos.
5.4 – Em caso de ocorrência envolvendo veículo de carga, informar na mensagem se estava
carregado, o tipo de carga e valor aproximado da mesma.
5.5 – Nas mensagens sobre apropriação indébita e estelionato deve constar, se a Autoridade
signatária determina o bloqueio do veículo no computador. IMPORTANTE: Não confundir com o bloqueio realizado pelo DETRAN e relacionado somente com transferência
ou apreensão.
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5.6 – Encontro de veículo: na mensagem deve obrigatoriamente constar o número do chassi,
mesmo que alterado. Deve ser fornecido também o número do B.O. e a unidade policial
que registrou o fato (furto, roubo, apropriação indébita ou estelionato). Deve-se esclarecer se o veículo foi localizado sem suas placas originais ou ostentando outras placas
(frias).
Exemplos:
“FURTO DE AUTO BO 4386/90
HF MADRUGADA HCOMUNIC 1600 AV IPIRANGA DEF 500 PT VIT ANTONIO
AZEVEDO VG RESID AL MARACATINS 270 AP502 MOEMA 543-1273 PT
VOLKS SANTANA AZUL 1989
SW-1313-SP 9BWZZZ32ZGP 123456 PT”
“ESTELIONATO ENVOLVENDO AUTO BO 6778/90 PLANTÃO ARAÇATUBA AREA
DELPOL GABRIEL MONTEIRO
HF INCERTA 201290 COM HOJE 1910 R GUAICURUS 40 PT
VIT JOSE NORBERTO CRUZ VG RESID LOCAL VG SEM NOME
PT VIT VENDEU VEIC CHEV CARAVAN VERDE 76 LI-0198BRAUNA-SP 5N15HFB122162 VG RECEBENDO CHEQUE BRADESCO CONTA NR 008814-5 EM NOME DE ROSEMEIRE CARDOSO SILVEIRA VG CONTA ENCERRADA VG SOLICITO BLOQUEIO VEICULO PT”
“ENCONTRO DE AUTO BO 2576/90
HF 1500 HC 1530 AV INCONFIDENCIA MINEIRA S/NR VILA RICA PT VOLKS
BRASILIA VERDE 1975 FD-2630-SP BA200607 VG SEM PLACAS ORIGINAIS
VG QUEIXA DE FURTO NO 27 DP BO 2526/90 PT”
5.7 – Mensagens sobre “averiguação” de roubo, furto, apropriação ou estelionato não serão
cadastradas.

6. DAS DEMAIS OCORRÊNCIAS
6.1 – Nos crimes contra o patrimônio, a mensagem deve conter em seu histórico, uma
descrição do “modus operandi” utilizado. Em ocorrências cujos valores sejam elevados,
relacione os mesmos e informe o valor estimado do prejuízo.
Exemplo:
“ROUBO EM RESIDÊNCIA BO 3031/90
HF 1650 COM 2040 AV LOURENÇO CABREIRA 869 PT VIT
EVANILDA AMARO DA SILVA VG LOCAL VG 520-6592 PT
DOIS ELEMENTOS VG SENDO UM PARDO VG 25 ANOS VG
MAGRO ARM REVOLVER VG OUTRO PARDO VG 1,70M VG AP
25 ANOS VG ADENTRARAM RESD ROUBANDO TRES PARES DE
BRINCOS DE OURO VG DUAS CORRENTES DE OURO VG UM RELOGIO CASIO
VG UM VIDEO CASSETE SHARP VG ROUPAS E ELETRODOMESTICOS VG
PERFAZENDO UM TOTAL DE CR$ 300000,00 PT EVADIRAM SE NUM AUTO
DE CARACTERISTICAS IGNORADAS PT FOI SOLICITADO IC PT”
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6.2 – Nas ocorrências envolvendo armas de fogo, constar na mensagem: marca, calibre,
número de série, cor, tamanho do cano (polegada) e detalhes da coronha (cabo).
6.3 – Nas ocorrências relacionadas com substâncias entorpecentes, constar na mensagem a
quantidade, peso e tipo de entorpecente.
6.4 – Nos crimes de estupro e demais delitos contra os costumes, não coloque no histórico a
descrição detalhada ou pormenores referentes ao fato em si.
Exemplo:
“ESTUPRO BO 1519/90
HF 1900 COM 2100 AV MATEO BEI S/NR PT VIT MARIA
FELIX DA SILVA 20 ANOS VG RUA SÃO PAULO 173 JD S
VICENTE- DDA PT VIT TRANSITAVA PELO LOCAL QUANDO
FOI ATACADA E ESTUPRADA POR UM ELEMENTO PRETO VG
ARMADO DE FACA”
“SEDUÇAO BO 357/90
OC 0800 COM 0900 R PERNAMBUCO 300 JD SÃO PAULO PT
INDIC JOSE EPAMINONDAS DA SILVA VG FL SEVERINO EPAMINONDAS SILVA E MARIA DOS PRAZERES VG PARDO
VG SOLTEIRO VG NAS 15/08/54 EM PALMEIRA DOS INDIOS-AL VG RG 6.789.012 VG RESID R A NR 2 VL NORDESTINA PT VIT JOANA DA SILVA VG 15 ANOS VG RESID
LOCAL PT VIT ALEGA TER SIDO SEDUZIDA PELO INDICIADO PT INSTAURADO IP PT”
6.5 – Nos delitos de estelionato, a mensagem deve conter a descrição resumida da modalidade
utilizada.

7. DO ENCERRAMENTO DA MENSAGEM
7.1 – A mensagem deverá ser encerrada com o nome da Autoridade Policial, respectivo
cargo e a unidade à qual pertença.
7.2 – A mensagem deve conter apenas o nome da Autoridade Policial responsável pela
elaboração da ocorrência ou qualquer outra solicitação, evitando-se a colocação de
demais nomes de Autoridades Policiais hierarquicamente superiores.
7.3 – Não coloque no encerramento da mensagem termos como: “Cordiais Saudações”,
“Atenciosas Saudações”, etc.
7.4 – Logo após a identificação da Autoridade signatária da mensagem deverá constar a
sigla do operador, data e hora da transmissão.
7.5 – Finalmente, encerra-se com os prefixos das máquinas destinatária e signatária.
Exemplo:
“DR JOSE EDUARDO NAVARRO
DELPOL PL DP 03
TR EGL 251290 1900
15056CPOLB SP
15009DP03 SP”
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ALFABETO FONÉTICO INTERNACIONAL
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ALFA
BRAVO
CHARLIE
DELTA
ECHO
FOX TROT
GOLF
HOTEL
ÍNDIA
JULIET
KILO
LIMA
MIKE

N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

NOVEMBER
OSCAR
PAPA
QUEBEC
ROMEO
SIERRA
TANGO
UNIFORM
VICTOR
WHISKEY
“EX RAY”(XADREZ)
YANKEE
ZULU

CÓDIGO “Q” – INTERNACIONAL
QRT
QRU
QRU
QRV
QRX
QSL
QSO
QSP
QTA
QTR
QAP
QTH
QR
QRL
QRM
QRF
QSA
1/1
2/2
3/3
4/4
5/5
QSJ
QTC
TKS
CL
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

PARE A TRANSMISSÃO
TENS ALGO PARA MIM?
NIL (NIHIL)
ESTOU ÀS ORDENS
AGUARDE – VOLTAREI A CHAMÁ-LO ÀS....
CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO
ENTRAR EM CONTATO COM OUTRA ESTAÇÃO
RETRANSMISSÃO DE MENSAGEM – PONTE
CANCELAMENTO DE MENSAGEM
QUAL A HORA EXATA?
PERMANEÇA NA ESCUTA
SUA POSIÇÃO
QUAL O NOME DO OPERADOR
ESTOU OCUPADO
INTERFERÊNCIA NA TRANSMISSÃO
ESTOU REGRESSANDO DE ...
QUAL A INTENSIDADE DE MEUS SINAIS?
RUIM
FRACO
REGULAR
BOM
ÓTIMO
VALORES OU DINHEIRO
MENSAGEM OU NOTÍCIA
OBRIGADO
ENCERRAMENTO DE TALÃO
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ABREVIATURAS PARA TELEX
AS
ADS
BK
CQ
CL
EEE
HR
MNS
MOM
MSG
NW
OK
PLS
R
RPT
SVC
TLX
TKS
NIL
XACOMIM OU RERA

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ESPERE
ENDEREÇO
DEIXE DE TRANSMITIR
CHAMADA GERAL
ENCERRAMENTO DE ESTAÇÃO
ERRO
HORA
MINUTOS
MOMENTO
MENSAGEM
AGORA
CERTO
PALAVRAS
RECEBIDO
REPITA
SERVIÇO
TELEX
AGRADECIDO
NADA TENHO
Ref. a MSG.
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PORTARIA DGP-10, DE 4 DE MAIO DE 1993*
Regulamenta a liberação de corpos necropsiados pelo Instituto Médico Legal.

O Delegado Geral de Polícia:
Considerando a necessidade de regulamentar a entrega dos corpos necropsiados no Instituto
Médico Legal, vez que, é dever da autoridade pública envidar esforço para que tenham sepultamento condigno;
Considerando que após 72 horas de permanência no Instituto Médico Legal, a legislação em
vigor autoriza seu sepultamento pela direção do Órgão;
Resolve:
Art. 1º A entrega de corpos necropsiados pelo Instituto Médico Legal, será procedida de
acordo com as normas estabelecidas nesta Portaria.
Art. 2º Consideram-se idôneas para a retirada de corpos necropsiados;
I – familiares da vítima, com parentesco comprovado;
II – companheiro(a) mediante comprovação de que é beneficiário(a) do falecido(a) no INSS
ou em outra instituição prevista em lei;
III – na falta de familiares, pessoas com que a vítima residia e ou de quem dependia, desde
que comprovado, beneficiário(a) em testamento, seguros de vida, montepios ou aposentadorias;
IV – a empresa em que a vítima trabalhava, desde que assuma a responsabilidade pela inumação
e apresente:
a) declaração em papel timbrado de inexistência ou impossibilidade de comparecimento dos
familiares;
b) comprovação de vínculo empregatício (cópia atualizada de ficha do empregado ou de
Carteira de Trabalho);
c) identificação e cargo ocupado pelo responsável pela retirada do corpo.
§ 1º No caso de filhos menores, a autorização para a retirada deverá ser suprida pelo Juiz de
Infância e da Juventude, a quem os interessados serão encaminhados.
§ 2º No caso de estrangeiros, na falta das pessoas referidas nos incisos I a IV deste artigo,
pessoa devidamente autorizada e credenciada pelo consulado da nação de origem da vítima.
§ 3º No caso de militar, os oficiais ou graduados, das respectivas corporações, devidamente
credenciados para a liberação.
§ 4º No caso de funcionário público e desde que haja permissão da família, o representante
credenciado da associação de classe a que pertencia o servidor.

* Publicada no DOE de 5 de maio de 1993, com alteração em 13 de maio de 1993, pela Portaria DGP13/93.
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Art. 3º A retirada de corpos necropsiados por pessoas não relacionadas no artigo anterior,
somente será procedida mediante autorização do Delegado de Polícia da área onde a ocorrência foi
registrada, ou Unidade de Polícia Especializada desde que o interessado possua alguma relação de
parentesco com a vítima mesmo que remota, de emprego ou amizade.
I – O Delegado de Polícia que expedir a autorização deverá ouvir o interessado sobre os
motivos de sua intervenção na liberação do corpo, devendo o termo, também, ser assinado por duas
(2) testemunhas.
II – O termo referido no item anterior, bem como cópia da autorização ficarão arquivadas
junto à cópia do procedimento instaurado.
Art. 4º No caso de as declarações do interessado não convencerem o Delegado de Polícia de
existência de motivos suficiente para a liberação do corpo, a autorização não será expedida e o
corpo sepultado como indigente, após 72 horas de permanência no IML, observadas as cautelas de
praxe.
Parágrafo único. O Diretor do Instituto Médico Legal poderá dilatar o prazo referido neste
artigo no interesse do serviço.
Art. 5º A liberação do corpo, em qualquer caso, somente se efetivará quando os familiares ou
responsáveis comprovarem o registro do óbito e o respectivo Cartório.
Art. 6º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria
DGP-9/78.
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PORTARIA DGP-27, DE 8 DE DEZEMBRO DE 1993*
Dispõe sobre a comunicação de prisão de estrangeiros.

O Delegado Geral de Polícia,
considerando que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, incisos LXII e LXIII, concede ao
preso a garantia de comunicar à sua família o local onde se encontra, para fins de lhe prestar
assistência;
considerando a solicitação do Consulado Geral da Itália, no sentido de ser feita, àquela
representação diplomática, comunicação da prisão de cidadãos italianos;
considerando que essa medida tem caráter prático e humanitário, além de possibilitar a
ampliação dos dispositivos constitucionais acima citados;
considerando, finalmente, que tal providência deve ser estendida a todos os alienígenas que
forem presos em território paulista e deve ter aplicação em todos as unidades policiais civis, resolve:
Art. 1º A prisão de cidadãos estrangeiros, por qualquer motivo, deve ser imediatamente
comunicada ao Delegado de Permanência no CEPOL, por telefone, fax ou telex, para pronta
retransmissão à representação consular respectiva, mencionando-se o fato, data, hora, e local da
prisão, nº do BO e dados qualificativos completos do detido.
Art. 2º O CEPOL fará a comunicação em tela, via fax, e informará o DCS, a DEATUR e a
unidade de origem das providências adotadas.
Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

* Publicada no DOE de 9 de dezembro de 1993.
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PORTARIA DGP-28, DE 19 DE OUTUBRO DE 1994*
Dispõe sobre uso de cédula de identidade, identificação funcional e respectivo distintivo (Ementa do G.E.)

O Delegado Geral de Polícia,
considerando que à Polícia Civil, por dispositivo constitucional, incumbe o desempenho das
atividades de polícia judiciária e a apuração das infrações penais, a partir do momento em que estas
são cometidas;
considerando que o Código de Processo Penal, artigo 301, impõe que as autoridades policiais
e seus agentes prendam quem quer que se encontre em flagrante delito e a Lei Orgânica da Polícia,
artigo 44, II, define o Regime Especial de Trabalho Policial – R.E.T.P., que impõe ao policial civil
estar permanentemente em serviço, em condições de atuar prontamente em caso de necessidade;
considerando, ainda, que o Decreto Estadual nº 6.911/35, artigo 37, bem como a Lei
Complementar nº 675, de 5.6.92, artigo 17, conferem ao policial civil livre porte de arma;
considerando, finalmente, que é preciso especificar com clareza a conduta do policial civil
frente às ocorrências policiais e situações de emergência, quando na condução de viatura da Polícia
Civil, resolve:
Art. 1º As autoridades policiais e seus agentes devem portar permanentemente sua cédula de
identificação funcional e respectivo distintivo.
Art. 2º Em razão de estar permanentemente em serviço, o policial civil deve sempre portar
arma e algemas.
Art. 3º O policial civil, mesmo fora do horário normal de trabalho é obrigado a intervir em
qualquer ocorrência de polícia judiciária de que tenha conhecimento, adotando as medidas que o
caso exigir.
Art. 4º Os condutores de viaturas, pintadas nas cores convencionais da Polícia Civil, deverão
estar armados obrigatoriamente, não podendo se eximir de prestar auxílio a quem dele necessitar,
em nenhuma hipótese, sob pena de responsabilidade administrativa e criminal.
Art. 5º O policial civil não está obrigado a entregar sua arma ou respectiva munição a nenhuma
outra autoridade administrativa, para ingressar em recinto público ou privado, respondendo,
entretanto, pelos excessos que cometer.

* Publicada no DOE de 20 de outubro de 1994 e republicada em 7 de janeiro de 1997, com a Portaria
DGP-1/97.
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Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo, quando a ordem de desarmamento
deverá ser prontamente obedecida, os seguintes casos:
I – de estar submetido à prisão;
II – por ordem, ainda que verbal, de superior hierárquico;
III – de comparecimento a audiência judicial, a critério do juiz competente;
IV – por ordem de autoridade corregedora, sindicante ou processante, se essa medida for
julgada necessária e conveniente.
Art. 6º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

584

PORTARIA DGP-2, DE 18 DE JANEIRO DE 1995*
Dispõe sobre remessa de mandados e contramandados de prisão e alvarás de soltura.

O Delegado Geral de Polícia,
Considerando a necessidade de adequar, à presente realidade, a Portaria DGP-1, de 8-1-85,
que dispõe sobre a remessa de mandados e contramandados de prisão e alvarás de soltura, resolve:
Art. 1º O Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt-IIRGD, inserirá no banco de
dados da Polícia Civil todos os mandados e contramandados de prisão, assim como os alvarás de
soltura, expedidos pela Seção de Triagem de Mandados e Contramandados de Prisão do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo. (Nova redação dada pela Portaria DGP-10, de 19.7.95.)
§ 1º Os mandados e contramandados de prisão, e alvarás de soltura, remetidos ao IIRGD
pelo Poder Judiciário do Estado de São Paulo, sem o conhecimento da aludida Seção de Triagem de
Mandados e Contramandados de Prisão, serão a esta imediatamente encaminhados com anotação
do dia e hora do recebimento, sem a inserção no banco de dados. (Nova redação dada pela Portaria
DGP-10, de 19.7.95.)
§ 2º Os mandados e contramandados de prisão e os alvarás de soltura expedidos pelo
Poder Judiciário da União, de outros Estados da Federação e do Distrito Federal, serão recebidos
diretamente pelo IIRGD, que os inserirá no banco de dados. (Nova redação dada pela Portaria
DGP-10, de 19.7.95.)
Art. 2º Compete, exclusivamente, ao IIRGD receber, através da Seção de Triagem de
Mandados e Contramandados de Prisão do Tribunal de Justiça:
I – mandados de prisão;
II – contramandados de prisão;
III – alvarás de soltura;
IV – comunicações sobre:
a) prisão em flagrante, através da remessa do Boletim de Identificação Criminal e “modus
operandi”;
b) cumprimento de mandados e contramandados de prisão e alvarás de soltura;
c) fuga de preso;
d) recaptura do foragido.
Art. 3º As informações constantes nas alíneas “b” e “d” serão imediatamente comunicadas,
através de mensagem teletipada, pela autoridade que cumprir a ordem, ao IIRGD e à Divisão de
Capturas do DACAR.

* Publicada no DOE de 19 de janeiro de 1995 e retificada em 21 de janeiro de 1995, face à Portaria
DGP-10/95.
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§ 1º Da informação constará, além da data do evento, o local de recolhimento do preso.
§ 2º Nos casos em que não dispuser a unidade de terminar, a comunicação se fará através da
unidade hierarquicamente superior ou, na impossibilidade, por telefone, sem prejuízo de posterior
formalização escrita.
Art. 4º Os mandados e contramandados de prisão serão recebidos pelo IIRGD em 3 (três)
vias, acompanhados de cartões-protocolo, nos quais será firmado o recebimento.
§ 1º A primeira via será remetida até às 12 (doze) horas à PRODESP-UFA, que providenciará a inserção no banco de dados, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro ) horas.
§ 2º As vias restantes serão encaminhadas à Divisão de Capturas do DACAR, para anotação
das providências cabíveis.
§ 3º O documento que não apresentar condições de cadastramento será devolvido à Seção de
Triagem de Mandados e Contramandados de Prisão do Tribunal de Justiça.
Art. 5º O cumprimento dos mandados de prisão obedecerá o que segue:
I – preso no interior do Estado com mandado expedido pela Capital:
a) a autoridade que cumprir a ordem comunicará o fato à Divisão de Capturas do DACAR,
solicitando cumprimento do mandado;
b) o preso será encaminhado à Divisão de Capturas do DACAR ou posto sob sua guarda,
para remoção à unidade designada;
c) a Divisão de Capturas do DACAR encaminhará imediatamente ao IIRGD cópia do mandado
cumprido, acompanhado por uma planilha individual dactiloscópica do preso.
II – preso na Capital com mandado expedido pelo Interior do Estado:
a) a autoridade que cumprir a ordem comunicará o fato à Divisão de Capturas do DACAR,
solicitando o cumprimento do mandado;
b) o preso aguardará a remoção pela Divisão de Capturas do DACAR no local onde foi
detido;
c) a Divisão de Capturas do DACAR encaminhará imediatamente ao IIRGD cópia do mandado
cumprido, acompanhado por uma planilha individual dactiloscópica do preso.
III – preso na Capital com mandado expedido pela Capital:
a) a autoridade que cumprir a ordem comunicará o fato à Divisão de Capturas do DACAR,
solicitando o cumprimento do mandado;
b) a Divisão de Capturas do DACAR encaminhará imediatamente ao IIRGD cópia do mandado
cumprido, acompanhado por uma planilha individual dactiloscópica do preso.
IV – preso no Interior com mandado expedido pelo Interior do Estado:
a) a autoridade que cumprir a ordem comunicará o fato à Divisão de Capturas do DACAR,
para que sejam procedidas as anotações e efetuada a restituição da cópia da ordem judicial em seu
poder;
b) imediatamente, será encaminhada ao IIRGD cópia do mandado de prisão, acompanhada
por uma planilha individual dactiloscópica do preso.
V – preso no Interior com mandado expedido por outros Estados da Federação e pelo Distrito
Federal:
a) a autoridade que cumprir a ordem comunicará o fato à Divisão de Capturas do DACAR,
solicitando cumprimento do mandado;
b) imediatamente, será encaminhada ao IIRGD cópia do mandado de prisão acompanhado
por uma planilha individual dactiloscópica do preso.
VI – preso na Capital com mandado expedido por outros Estados da Federação e pelo Distrito
Federal:
a) a autoridade que cumprir a ordem comunicará o fato à Divisão de Capturas do DACAR,
solicitando o cumprimento do mandado e remoção do preso;
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b) a Divisão de Capturas do DACAR promoverá o cumprimento do mandado e remeterá uma
cópia da planilha individual dactiloscópica ao IIRGD.
Art. 6º O cumprimento dos contramandados de prisão obedecerá o que segue:
I – na Capital:
a) o IIRGD receberá da Seção de Triagem de Mandados e Contramandados de Prisão do
Tribunal de Justiça, em 3 (três) vias, sendo uma delas destinada à atualização do banco de dados e
as restantes remetidas, após pesquisa, imediatamente à Divisão de Capturas do DACAR;
b) a Divisão de Capturas do DACAR procederá a devolução, ao Juízo competente, do mandado
correspondente sem cumprimento.
II – no Interior:
a) a autoridade que receber o contramandado procederá a devolução, ao Juízo competente,
do mandado correspondente sem cumprimento;
b) o IIRGD, após o recebimento do contramandado da Seção de Triagem de Mandados e
Contramandados de Prisão do Tribunal de Justiça, atualizará o banco de dados e encaminhará as
vias restantes à Divisão de Capturas do DACAR, para as providências cabíveis.
Art. 7º A autoridade que der cumprimento ao alvará de soltura comunicará imediatamente a
liberação do preso à Divisão de Capturas do DACAR e encaminhará concomitantemente ao IIRGD
cópia do documento, certificando no verso, para atualização do banco de dados.
Art. 8º As consultas sobre mandados e contramandados de prisão ou alvarás de soltura serão
prestadas através da PRODESP.
§ 1º Ao CEPOL incumbirá informar as consultas a que se refere o “caput”, feitas através de
freqüência VHF de rádio comunicação, desenvolvidas sob responsabilidade da autoridade policial
a que vê subordinado o consulente.
§ 2º A pesquisa com resultado positivo ensejará sua imediata retransmissão, pelo CEPOL, à
autoridade policial respectiva, bem como à Divisão de Capturas do DACAR.
Art. 9º As normas e rotinas de trabalho de órgãos e unidades policiais pertencentes a um
único Departamento, serão elaboradas pelo respectivo Delegado de Polícia dirigente, respeitadas
as constantes nesta Portaria.
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PORTARIA DGP-6, DE 15 DE FEVEREIRO DE 1996*
Institui regras de procedimentos padronizados para trabalhos periciais, concernentes à normas para acondicionamento e encaminhamento de material entorpecente
aos laboratórios do Instituto Médico Legal (Ementa do G.E.)
O Delegado Geral de Polícia,
Considerando a necessidade de padronizar-se os trabalhos periciais, concernentes às normas
para acondicionamento e encaminhamento de material entorpecente aos laboratórios do Instituto
Médico Legal, resolve:
Art. 1º As requisições de exame toxicológico deverão ser elaboradas em 3 vias, devendo
constar, obrigatoriamente, o número do boletim de ocorrência e/ou nome(s) do (s) indicado(s).
Art. 2º Os materiais deverão estar devidamente acondicionados em embalagens lacradas.
Art. 3º A descrição do material deverá ser sucinta, fazendo constar o número de porções por
extenso, bem como a especificação do tipo de material a ser analisado.
Art. 4º As Delegacias de Polícia que dispuserem de balanças para pesagem deverão fazer
constar o peso bruto(substância a ser analisada mais os invólucros) do material enviado ao Instituto
Médico Legal.
Art. 5º As eventuais discordâncias entre o número de unidade e/ou peso indicados na requisição
e os apresentados pelo portador caracterizarão impedimentos para o recebimento do material.
Art. 6º Ocorrendo a hipótese do artigo anterior, somente serão admitidas correções pela
substituição da requisição ou através de telex, não sendo aceitas inserções manuscritas na mesma.
Art. 7º O portador do material trazido para ser analisado deverá aguardar, junto ao Serviço
Técnico de Toxicologia Forense, a elaboração do laudo de constatação e a respectiva devolução do
material periciado.
Art. 8º No intuito de cumprir as diretrizes da Portaria DGP – 24, de 21-7-871, nos casos de
flagrante ou não, somente após a retirada do material e de seus invólucros, será elaborado o laudo
definitivo.
Art. 9º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário.

* Publicada no DOE de 16 de fevereiro de 1996.
1. Portaria DGP-24, de 21-7-87, disciplina a guarda e o controle de substâncias entorpecentes, ou que
determinem dependência física ou psíquica ou medicamentos que a contenham.
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PORTARIA DGP-01, DE 6 DE JANEIRO DE 1997*
Institui normas de procedimentos a serem observadas para a realização de rituais fúnebres de policiais civis mortos em serviço ou em razão da função, e dá outras providências.

O Delegado Geral de Polícia,
Considerando que o policial civil, em razão da própria função que exerce, está
permanentemente em serviço e em condição de atuar prontamente em caso de necessidade;
Considerando, também, os termos da Portaria DGP-28, de 19-10-94, adiante republicada;
Considerando, ainda, que é dever da Polícia Civil do Estado do São Paulo render homenagem
póstuma a seus integrantes mortos em razão da atuação policial;
Considerando, finalmente, a inexistência de norma fixadora de procedimentos a serem adotados
para que o ritual fúnebre tenha um caráter solene e oficial, resolve:
Art. 1º Qualquer falecimento de policial civil, ocorrido quando em serviço ou em razão de
suas funções, deverá ser imediatamente comunicado ao CEPOL pela Autoridade Policial que o registrar.
§ 1º Se possível, na mesma comunicação deverá ser informado o nome, endereço e telefone
do contato familiar mais próximo do falecido.
§ 2º Havendo necessidade de realização de diligências com a finalidade prevista no parágrafo
anterior, esta deverá ser adotada, com a devida urgência, pelo chefe imediato do falecido ou por
quem suas vezes fizer.
Art. 2º Considera-se morte em serviço ou em razão da função a que ocorra no pleno exercício
da atividade policial, bem como a que decorra de sua obrigatória intervenção em qualquer ocorrência
de polícia judiciária ou situação emergencial, nos termos das legislações federal e estadual pertinentes,
especialmente os mencionados na Portaria DGP-28, de 19-10-94, ainda que o policial civil não
esteja escalado ou propriamente em serviço naquele momento.
Art. 3º De posse de todos os dados, o Delegado de Polícia de permanência no CEPOL retransmitirá a comunicação do fato, de imediato e com a necessária brevidade, às seguintes autoridades:
a) Delegado Geral de Polícia;
b) Diretor de Departamento de Sobreaviso;
c) Diretor do Departamento ao qual estiver classificado o policial falecido;
d) Diretor do DCS;
e) Presidente da Entidade de Classe cuja categoria funcional esteja vinculado o policial
falecido.
Art. 4º Assim que informado da liberação do corpo pelo IML, o Diretor do Departamento ao
qual estiver classificado o policial morto em contato com a família enlutada mandará lhe oferecer o
recinto apropriado da Academia de Polícia para a realização do velório, como primeira homenagem
da Instituição ao policial falecido no cumprimento do dever.

* Publicada no DOE de 7 de janeiro de 1997.
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§ 1º Caso a família concorde com a realização do velório naquela Casa de Ensino, o seu
Diretor deverá ser informado a respeito adotando as providências a seu cargo.
§ 2º Se a família dispensar a homenagem ou indicar outro local de sua preferência para o
velório, lhe será entregue o estandarte da Instituição Policial Civil para cobertura do ataúde.
Art. 5º Uma vez reunidas todas as informações, o Delegado de Polícia de Permanência no CEPOL
passará mensagem à rede comunicando o falecimento e apontando o dia, hora e local do sepultamento.
Art. 6º O caixão, depois de fechado continuará coberto com a Bandeira da Polícia Civil,
permanecendo assim durante o traslado, até o sepultamento.
Art. 7º O traslado do corpo para inumação na Capital ou na área do DEMACRO deverá ser
acompanhado, obrigatoriamente, por pelo menos uma viatura da cada Departamento Policial.
Parágrafo único. No caso de traslado do corpo para inumação na área do DEINTER, o
acompanhamento será facultativo, sem prejuízo do comparecimento de policiais civis ao enterro.
Art. 8º A organização do cortejo, no município da Capital, ficará a cargo do Delegado de
Polícia que chefia o grupo de serviço do GARRA; caso outra Autoridade Policial, de grau
hierarquicamente superior, assumir essa incumbência, a ela caberá a providência.
Parágrafo único. Em se tratando de morte ocorrida no interior do Estado, com realização de
sepultamento na mesma localidade ou em município próximo, as Delegacias Regional e Seccional
de Polícia respectivas adotarão providências para que pelo menos uma viatura de cada município
da sub-região acompanhe o cortejo.
Art. 9º No caso de deslocamento de corpo de policial falecido do interior para a Capital, o
cortejo será recepcionado na entrada da cidade com todas as honras, conforme o disposto nos
artigos anteriores.
Art. 10. O cortejo será precedido por pelo menos três viaturas policiais, acompanhadas ou
não de motocicletas, que seguirão com os faróis e luzes intermitentes acesas e sirenes ligadas,
devendo, em seguida, posicionar-se:
a) Carreta funerária;
b) Carro do Ministro da religião do finado, caso presente;
c) Carros da família;
d) Carros de Autoridades Superiores;
e) Carro do Delegado Geral de Polícia;
f) Demais viaturas policiais.
Art. 11. Por ocasião da inumação, a Bandeira da Polícia Civil, distendida sobre o caixão, no
sentido longitudinal, com a tralha na parte de cima do ataúde, será retirada por dois colegas do
extinto, dobrada em quatro partes e, a seguir, entregue à família do policial morto.
Art. 12. Se for o desejo da família, e com sua aquiescência, poderão ser prestadas outras
homenagens póstumas por ocasião do sepultamento.
Art. 13. A Bandeira da Polícia Civil será hasteada a meio mastro, por três dias, em todas as
unidades policiais civis do Estado, mediante ordem do Delegado Geral de Polícia, em sinal de luto
oficial.
Art. 14. Após análise e julgamento do procedimento administrativo pelo Conselho da Polícia
Civil, e preenchidos os requisitos para a sua admissibilidade, o Delegado Geral autorizará a inscrição
do nome do falecido na “Galeria de Honra” da Academia de Polícia, em cerimônia realizada
anualmente a 21 de abril, “Dia da Polícia”.
Art. 15. A investigação policial, tendente a apurar a morte em serviço do policial civil, deverá
ser iniciada imediatamente após o fato e será acompanhada pelo respectivo Delegado Seccional de
Polícia, que manterá a Corregedoria da Polícia Civil e a respectiva Diretoria Departamental
permanentemente informadas de seus resultados, até sua conclusão final que será encaminhada,
por cópia, ao Delegado Geral de Polícia.
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Art. 16. O procedimento administrativo, vinculado à apuração das circunstâncias em que
ocorreu a morte do policial civil, deverá ser instaurado paralelamente ao respectivo inquérito policial
e deverá ter andamento prioritário para o efeito de assegurar a concessão de todos os benefícios
legais aos seus eventuais herdeiros e/ou beneficiários.
Art. 17. Os respectivos Delegados Regional e Seccional de Polícia do DEINTER adotarão
todas as providências com vistas ao local do velório, cumprindo, no que couber, os demais termos
desta portaria.
Art. 18. Aplica-se, também, o disposto nesta portaria quando o policial falecido for Delegado
de Polícia, Diretor de Departamento e ex-Delegado Geral de Polícia, ainda que o passamento tenha
ocorrido em outras circunstâncias.
Art. 19. O CEPOL manterá número suficiente de bandeiras em seu almoxarifado, em condições
de cedê-las prontamente para as famílias de policiais civis, cuja inumação se dará nas áreas do
DECAP e DEMACRO.
Parágrafo único. Idêntica providência será adotada pelos Delegados Seccionais de Polícia do
DEINTER para cumprimento nos termos deste artigo.
Art. 20. Os Delegados de Polícia Diretores do DECAP, DEMACRO e DEINTER adotarão as
providências necessárias para que todas as unidades policiais de base territorial, a eles subordinadas,
sejam detentoras de pelo menos uma Bandeira da Polícia Civil, sem exceção.
Art. 21. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
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PORTARIA DGP-16, DE 19 DE JUNHO DE 1997*
Dispõe sobre medidas de segurança carcerária e dá outras providências.

O Delegado Geral de Polícia,
Considerando que a eficiência, o zelo e a operosidade que tão marcantemente devem os
préstimos da Polícia Civil Bandeirante terão, com a mesma intensidade e evidência, que se repetir
na administração das Cadeias Publicas entregues à sua responsabilidade, através da dedicada e
decidida atuação das Autoridades e funcionários;
Considerando que, à boa administração carcerária, o ideal – trino da preservação da dignidade
dos presos, do resguardo da integridade dos servidores e da segurança da população é meta a ser
perseguida incessantemente;
Considerando, ainda, que o recrudescimento das evasões e rebeliões carcerárias, como recentemente verificado, além de macular a imagem da Polícia Civil e comprometer os objetivos acima
preconizados, constitui real fator de intranqüilidade social, acarretando, por corolário, a mais legitima
preocupação governamental;
Considerando, também, que a incorrência de fuga de presos do sistema carcerário é induvidosa
contribuição para a contenção do indesejável aumento da criminalidade;
Considerando, finalmente, que a ocorrência de rebeliões tem gerado ao erário estadual considerável desembolso financeiro destinado à recuperação física das dependências envolvidas,
Resolve:
Art. 1º O Delegado de Polícia Diretor de Cadeia Pública deverá, em seu estabelecimento, promover e assegurar a observância e o fiel cumprimento das normas constitucionais, infraconstitucionais,
destacando-se as carcerárias vigentes, dentre as quais, com maior ênfase e rigor, as que determinam:
I – que o carcereiro, ao menos duas vezes ao dia, sempre em horário e períodos alternados,
examine, com muito escrúpulo e máxima atenção, o estado das grades e portas da prisão, correndo
primeiramente por todas elas com um instrumento de aço próprio a esse fim;
II – que, no mínimo duas vezes por semana, e, em especial, sempre que haja motivo de suspeita,
proceda-se, sob a coordenação e supervisão do diretor do estabelecimento, minudente exame no
interior das celas, no afã de prevenir fugas e rebeliões de presos, buscando, ainda, apreender objetos
proibidos.
Parágrafo único. Ao final das diligências preceituadas pelo inciso II lavrar-se-á, em livro
próprio, circunstanciado termo acerca do que foi observado e verificado, o qual, quando em correições
e inspeções realizadas no estabelecimento, deverá ser exibido a exame do agente fiscalizador, para
as providências cabíveis, além de ser, por cópia ou certidão a respeito de seu conteúdo, documento
obrigatório na instrução de procedimento administrativo-disciplinar.
Art. 2º Deverá ainda o Diretor de Cadeia Pública:

* Publicada no DOE de 20 de junho de 1997, com alteração publicada em 13 de julho de 1999.
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I – expedir ordens e instruções necessárias à garantia da segurança interna de seu estabelecimento, precavendo abusos e irregularidades, bem como adotar as providências que se afigurem
aptas à frustração de fugas e rebeliões;
II – não permitir que qualquer pessoa, inclusive policiais, transite ou trabalhe armado no
interior da Cadeia, bem como trazendo consigo as chaves de suas alas e portões de acesso;
III – coordenar os trabalhos concernentes à visitação aos presos, supervisionando-os pessoalmente;
IV – manter permanente contato com os presos, acompanhando seu comportamento e atividade, ouvindo suas reclamações e pedidos, buscando sempre solucionar seus problemas com
humanidade e justiça;
V – proceder atenta e acurada fiscalização sobre os serviços executados pelos carcereiros, de
forma a não permitir que se afastem do pleno e exato cumprimento das obrigações que lhe estão afetas;
VI – elaborar, com estrita observância do disposto na Lei de Execução Penal, o Regulamento
Interno de seu estabelecimento, garantindo a sua ciência e cumprimento dos servidores e presos;
VII – conduzir-se em suas funções em perfeita consonância com as normas legais e regulamentares;
Art. 3º Aos respectivos Delegados Regionais de Polícia no atinente às unidades tratadas nas
alíneas “a”, “b”, e “c”, do inciso V, do artigo 1º, do Decreto nº 41.793/97, aos Delegados Seccionais
de Polícia do DEINTER e aos Delegados de Polícia Dirigentes das Divisões Carcerárias do DECAP
e do DEMACRO incumbe ao menos uma vez a cada mês realizar pessoalmente ou por motivada
delegação, detida e acurada inspeção nas Cadeias Públicas subordinadas com as seguintes finalidades,
dentre outras:
I – fiscalização dos servidores e de seus desempenhos funcionais;
II – verificação sobre a estrita observância desta e de outras normas que se vinculem com o
sistema carcerário;
III – verificação acerca do emprego de sistema de segurança carcerária, visando a incolumidade
de pessoas e patrimônio;
IV – observação sobre o controle disciplinar exercido pelo diretor do organismo e pelos
servidores que lhe são subordinados;
V – avaliação geral dos presos.
Parágrafo único. Ao final da inspeção, os trabalhos serão registrados em ata que, devidamente
firmada, será encaminhada à ciência do superior hierárquico, de forma a ensejar as providências de
sua alçada, as quais deverão ser prontamente adotadas.
Art. 4º Igualmente incumbe à autoridades que o “caput” do artigo anterior alude:
I – viabilizar o fornecimento aos Diretores de Cadeia Pública, conforme solicitação pertinente
recebida, dos recursos necessários ao desempenho em bom termo de suas obrigações, mormente no
tocante aos expedientes referentes à visitação aos presos e às revistas das celas;
II – manter permanente contato com os correspondentes Comandos de Policiamento Militar,
visando o cumprimento das disposições contidas na Resolução SSP-65/76, convalidada em
07.05.1996 pelo Excelentíssimo Senhor Secretário da Segurança Pública, em despacho exarado
nos autos do processo GS nº 1570/96.
III – na ocorrência de fuga ou rebelião de preso, remeter imediatamente à respectiva chefia
departamental, pela via disponível mais célere, relatório circunstanciado sobre os fatos e as providências adotadas, sem prejuízo da comunicação incontinenti, por servidor da unidade envolvida,
ao Centro de Operações e Comunicações da Polícia Civil – CEPOL, ainda que o quadro verificado
não esteja totalmente delineado.
Art. 5º Excetuados os casos ocorridos no município da Capital, que por previsão legal, têm
seu curso apuratório pela Corregedoria da Polícia Civil, a presidência dos procedimentos que visem
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a responsabilização administrativa de servidores, em razão de fugas, rebeliões ou infrações havidas
no interior da Cadeia Pública, recairá exclusivamente ao Delegado Regional de Polícia e ao Delegado
de Polícia Dirigente da Divisão Carcerária do DEMACRO, na conformidade com o local do evento,
podendo os Delegados de Polícia Diretores respectivos, fundamentalmente, determinar diversa
designação.
Parágrafo único. O Delegado de Polícia presidente do procedimento acima mencionado deverá circunstanciar o nível de participação do Delegado de Polícia Diretor da Cadeia Pública e de cada
um dos servidores direta ou indiretamente envolvidos, quer sobre a conduta adotada que visasse
o impedimento do fato em apuração, quer acerca da contribuição, ainda que culposa, para sua
ocorrência.
Art. 6º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário.
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PORTARIA DGP-17, DE 8 DE JULHO DE 1997*
Dispõe sobre a agilização na obtenção de laudo de exame necroscópico e de exame
pericial e dá outras providências.

O Delegado Geral de Polícia, no uso de suas atribuições legais,
Considerando que os laudos necroscópicos e de exame pericial obedecem à sistemática de
serem preliminarmente encaminhados às Unidades Policiais de base territorial, que posteriormente
os encaminham ao departamento especializado,
Considerando que esse anacronismo tem causado inegáveis prejuízos às investigações policiais
e, por corolário, à Administração da Justiça.
Resolve:
Art. 1º A Autoridade Policial do Departamento de Polícia Judiciária da Capital – DECAP,
que tomar conhecimento de ocorrência relacionada com homicídio doloso ou latrocínio, de autoria
desconhecida, com local tecnicamente preservado, providenciará preliminarmente a elaboração de
circunstanciado boletim de ocorrência e, julgando necessário solicitará por intermédio de mensagem
teletipada o assessoramento da Unidade Policial Especializada do Departamento de Homicídios e
Proteção à Pessoa.
Art. 2º A equipe especializada do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa que
comparecer no local, tão logo o mesmo seja liberado, comunicará o Centro de Comunicações e
Operações da Polícia Civil – CEPOL, que de imediato acionará o carro de cadáver.
Art. 3º Realizada a remoção do cadáver, caberá ao sobredito Centro de Comunicações e
Operações comunicar esse fato à Unidade Policial Especializada do Departamento de Homicídios
e Proteção à Pessoa.
Art. 4º Deverá o Instituto Médico Legal e o Instituto de Criminalística encaminhar os laudos
diretamente à Unidade Policial requisitante do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.
Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário.

* Publicada no DOE de 9 de julho de 1997.
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PORTARIA DGP-18, DE 19 DE JULHO DE 1997*
Disciplina a execução de diligências policiais e dá outras providências.

O Delegado Geral de Polícia, no uso de suas atribuições legais,
Considerando que o Delegado de Polícia é o responsável pelo exercício de polícia judiciária,
cabendo-lhe, assim, a direção, o planejamento, a supervisão, e o controle das investigações policiais;
Considerando que os agentes da autoridade policial, na execução de diligências de polícia
judiciária, praticam atos, tais como prisões, notificações, conduções, buscas e apreensões dentre
outros que, se realizados sem a devida cautela, possuem o condão de comprometer o “status dignitatis”
do cidadão investigado;
Considerando ser dever da Administração Policial Civil assegurar a legalidade, a legitimidade
e a eficiência dos atos de suas autoridades e de seus agentes, compatibilizando-os, através da instituição de procedimentos uniformes e garantistas, aos ditames constitucionais, legais e regulamentares,
vigentes, principalmente no que concerne ao respeito à dignidade e aos direitos fundamentais da
pessoa humana;
Considerando, especialmente, o disposto no artigo 5º, X e LVII, da Constituição Federal, no
artigo 20, “caput”, do Código de Processo Penal, nos artigos 62, III, V e IX, e 63, XLVII, da Lei
Complementar nº 207, de 5 de janeiro de 1979, e no artigo 2º da Resolução SSP-41, de 02/05/83, e
a imperiosidade de se resguardar, em qualquer caso, a integridade física dos cidadãos, colocandoo a salvo dos riscos inerentes às diligências policiais.
RESOLVE:
Art. 1º Toda diligência policial será realizada com a prévia e expressa determinação ou anuência
da autoridade policial competente, devendo esta, sempre que possível e conveniente, conduzi-la
pessoalmente.
Art. 2º A diligência que em razão de eventual urgência peculiar à dinâmica dos serviços
policiais, realizar-se sem a autorização aludida no artigo anterior, ainda que em curso, deverá ser
comunicada incontinenti à autoridade policial competente, que reputando a atividade irregular ou
inconveniente, determinará sua imediata paralisação.
§ 1º A autoridade policial ao receber a comunicação deverá inteirar-se dos fatos e suas
circunstâncias e decidir sobre a necessidade de seu efetivo comparecimento ao local para a condução
da diligência.
§ 2º Diante da impossibilidade da autoridade policial realizar pessoalmente a diligência,
deverão os policiais que dela participaram elaborar relatório circunstanciado contendo as seguintes
informações:
a) nome, qualificação e endereço do preso;
b) local, hora e motivo da prisão;
* Publicada no DOE de 19 de julho de 1997.
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c) valores, objetos, substâncias entorpecentes e/ou armas eventualmente apreendidas;
d) nome, qualificação e endereço das testemunhas que presenciarem os fatos;
e) qualquer incidente verificado no curso da diligência e os demais dados que ao caso se
apresentarem relevantes;
f) relação completa dos policiais civis que tomaram parte na diligência.
§ 3º A participação de policiais civis estranhos ao quadro de servidores da unidade responsável
pela diligência dependerá de prévio e expresso consentimento da autoridade policial que determinou
ou autorizou a medida, excetuados os casos de operações conjuntas e/ou de apoios ou socorros
emergentes.
Art. 3º Os policiais civis zelarão pela preservação dos direitos à imagem e à privacidade das
pessoas submetidas a investigação policial ou presas por qualquer motivo, a fim de que, as mesmas
– e por extensão – as suas famílias, não sejam causados prejuízos irreparáveis, decorrentes da
exposição de suas imagens ou da divulgação liminar de circunstâncias ainda objeto de apuração.
Parágrafo único. As pessoas referidas neste artigo, após orientadas sobre seus direitos
constitucionais, somente serão fotografadas, entrevistadas ou terão suas imagens por qualquer meio
registradas, se expressamente o consentirem mediante manifestação explicita de vontade, por escrito
ou por termo devidamente assinado, observando-se ainda as normas editadas pelos Juízos
Corregedores da Polícia Judiciária da Comarca.
Art. 4º Visando garantir o êxito das atividades investigatórias, a eficácia dos inquéritos policiais
e dos termos circunstanciados, bem como evitar a exposição de terceiros a risco, é expressamente
proibido o acesso, a participação, o acompanhamento ou a assistência de pessoas estranhas às
carreiras policiais civis, a qualquer título ou pretexto, em diligências e em sua formalização,
ressalvadas as hipóteses previstas em lei.
Art. 5º O presente ato deverá permanecer afixado, em local visível e de livre acesso, nas
chefias e plantões de todas as unidades policiais.
Art. 6º O não cumprimento desta Portaria implicará em responsabilidade administrativa do
servidor, sem prejuízo de eventual responsabilidade civil e criminal, no que couber.
Art. 7º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
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PORTARIA DGP-19, DE 21 DE JULHO DE 1997*
Dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação pelos policiais civis nos casos que
especifica.

O Delegado Geral de Polícia, no uso de suas atribuições legais,
Considerando ser defeso ao policial civil deixar de se identificar quando solicitado ou quando
as circunstâncias o exigirem, conforme preceitua o artigo 63, XXI, da Lei Complementar nº 207/79;
Considerando que a carteira de identidade funcional constitui-se o único documento hábil à
comprovação da condição profissional do policial civil e que o seu porte é obrigatório, nos termos
do artigo 62, XII, do precitado Diploma Legal;
Considerando os inúmeros incidentes ocorridos em locais de acesso ao público, notadamente
em estabelecimentos financeiros, onde o ingresso de pessoas armadas vê-se legitimamente obstado
pelos agentes dos corpos de segurança privada que nos mesmos legalmente atuam, e que parte
destes imprevistos têm sido protagonizados por falsos policiais civis, culminando até mesmo na
prática de roubos e de outros crimes;
Considerando os sérios riscos a que ficam expostas as partes envolvidas nos mencionados
expedientes, mas também todo e qualquer usuário e/ou funcionário dos focalizados estabelecimentos,
além do desgaste para a imagem e o conceito da instituição policial civil;
RESOLVE:
Art. 1º O policial civil que, em qualquer circunstância ou sob qualquer pretexto, pretender
ingressar estando armado, em locais de acesso do público, protegidos por agentes de segurança
pública ou privada, especialmente em estabelecimento bancários ou similares, deverá prontamente
identificar-se, quando solicitado pelos referidos agentes, exibindo-lhes sua carteira funcional.
Art. 2º A arma portada pelo policial civil em hipótese alguma deverá ser entregue aos agentes
de segurança de que trata o artigo anterior, a fim de se evitar eventual acidente.
Art. 3º Incumbirá à Assessoria Técnica da Polícia Civil, por meio de sua Assistência Policial
de Comunicação Social, providenciar a divulgação das normas contidas nesta Portaria às entidades
representativas das áreas financeira, comercial e de lazer, dando-lhes conhecimento dos modelos
das cédulas de identidade funcional expedidas pela Polícia Civil do Estado de São Paulo.
Art. 4º O descumprimento desta Portaria implicará responsabilidade.
Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

* Publicada no DOE de 22 de julho de 1997.
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PORTARIA DGP-24, DE 19 DE SETEMBRO DE 1997*
Institui rotinas de trabalho voltadas à operacionalização, pela Polícia Civil, do Programa de Prevenção e Redução de Furtos, Roubos e Desvios de Carga – PROCARGA.

O Delegado Geral de Polícia, com fulcro no artigo 15, “caput”, da Resolução SSP-284, de
26-8-1997,
RESOLVE:
Art. 1º As ocorrências de furto, roubo e desvio de carga, bem como alusivas à receptação de
produtos oriundos dessas modalidades delitivas ou à localização de veículos ou cargas com estas
relacionadas, antes de formalmente registradas pelas unidades policiais civis, serão imediatamente
comunicadas ao Centro de Comunicações e Operações da Polícia Civil – CEPOL, que se encarregará
de sua incontinenti retransmissão:
I – à Divisão de Investigações Sobre Furtos e Roubos de Veículos e Cargas – DIVECAR, do
Departamento de Investigações Sobre Crimes Patrimoniais – DEPATRI;
II – à Coordenadoria de Análise e Planejamento – CAP do Gabinete do Secretário da Segurança
Pública;
III – ao Centro de Comunicações e Operações da Polícia Militar – COPOM.
§ 1º As autoridades policiais, tão logo ultimado o registro da ocorrência, procederão à
ratificação e/ou à complementação do fato ao Centro de Comunicações e Operações da Polícia
Civil – CEPOL, confirmando a notificação recebida, adotando este órgão idêntico procedimento
com relação ao Centro de Comunicações e Operações da Polícia Militar – COPOM.
§ 2º Caberá às autoridades responsáveis pelos aludidos registros providenciar o encaminhamento,
no prazo de 48 horas, de cópias das peças correspondentemente elaboradas (B.O.s., autos de
apreensão, de reconhecimento, de avaliação, de entrega, de flagrante delito, etc.) aos órgãos mencionados nos incisos I e II deste artigo.
§ 3º As comunicações referidas no § 1º far-se-ão em conformidade aos modelos de mensagens
instituídos por intermédio dos anexos I e II desta Portaria.
Art. 2º Os atos de polícia judiciária decorrentes de prisão em flagrante em razão das práticas
criminosas focalizadas nesta Portaria serão formalizados pelas unidades policiais civis aludidas no
artigo 3º da Resolução SSP-284, de 26-8-97.
Art. 3º As Delegacias Seccionais de Polícia dos Departamentos de Polícia Judiciária da Macro
São Paulo – DEMACRO, da Capital – DECAP e de São Paulo Interior – DEINTER e a Diretoria da

* Publicada no DOE de 30 de outubro de 1997.
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Divisão de Investigações Sobre Furtos e Roubos de Veículos e Cargas – DIVECAR, do Departamento de Investigações Sobre Crimes Patrimoniais – DEPATRI, ficam incumbidas da solução de
eventuais problemas decorrentes da impossibilidade justificada de se proceder à imediata liberação
de cargas perecíveis, apreendidas pelas unidades subordinadas.
Art. 4º Todas as viaturas policiais civis deverão obrigatoriamente transitar munidas com
relação atualizada dos veículos de carga, furtados ou roubados nos últimos 3 dias, que será elaborada
e atualizada pelo Centro de Comunicações e Operações da Polícia Civil – CEPOL, transmitida a
toda rede policial civil, sempre às 11: 30 e às 22: 30 horas.
Parágrafo único. Tão logo recebidas as notificações de furtos ou roubos de veículos de cargas
serão transmitidas às viaturas policiais civis em serviço, com vistas ao imediato início de diligências, sempre que possível, junto aos locais mais prováveis de fuga, descarga ou armazenamento do
produto de furto, roubo, desvio ou receptação de carga.
Art. 5º O Centro de Comunicações e Operações da Polícia Civil – CEPOL e a Divisão de
Investigações Sobre Furtos e Roubos de Veículos e Cargas – DIVECAR, do Departamento de
Investigações Sobre Crimes Patrimoniais – DEPATRI, na Capital, e as Delegacias Seccionais de
Polícia, no âmbito dos Departamentos de Polícia Judiciária da Macro São Paulo – DEMACRO e do
Interior – DEINTER, providenciarão, exclusivamente, para as ocorrências de furto, roubo, desvio
e receptação de carga, a implantação do “disque-denúncia” para comunicação desses crimes,
promovendo ampla campanha na divulgação desse serviço, objetivando assim cooptar a cooperação
do público, no fornecimento de informações sobre atividades ou procedimentos suspeitos ou
delituosos, sempre garantido o sigilo do informante.
§ 1º As denúncias recebidas pelo CEPOL serão repassadas, após o devido processamento, às
providências da Divisão de Investigações Sobre Furtos e Roubos de Veículos e Cargas – DIVECAR,
do Departamento de Investigações Sobre Crimes Patrimoniais – DEPATRI.
§ 2º As denúncias recebidas pelo CEPOL que ensejarem a pronta adoção de medidas policiais aptas à repressão dos crimes tratados nesta Portaria poderão, a juízo do Delegado de permanência
em serviço, ser retransmitidas às emergentes e incontinentes providências de outros órgãos policiais
civis.
§ 3º As denúncias recebidas pelos demais órgãos elencados no “caput” deste artigo deverão
ser encaminhadas mensalmente à Divisão de Investigações Sobre Furtos e Roubos de Veículos e
Cargas – DIVECAR, do Departamento de Investigações Sobre Crimes Patrimoniais – DEPATRI,
juntamente com os relatórios aludidos no artigo 7º da Resolução SSP-284, de 26-8-97, assinaladas
as providências que lhe forem pertinentemente dispensadas.
Art. 6º Constatado o recebimento, por policiais civis, de presentes, gratificações ou vantagens
oferecidas, a qualquer título ou pretexto, por seguradoras e proprietários de veículos ou cargas
localizados, o fato deverá ser imediatamente comunicado, sem embargo das demais providências
cabíveis, à Delegacia Geral de Polícia, a fim de se garantir a efetiva e eficaz adoção das medidas
cautelares ao caso aplicáveis.
Art. 7º A Divisão de Investigações Sobre Furtos e Roubos de Veículos e Cargas – DIVECAR,
do Departamento de Investigações Sobre Crimes Patrimoniais – DEPATRI, fica incumbida de,
decorrido o prazo de 45 dias de vigência desta Portaria, oferecer à Delegacia Geral de Polícia os
subsídios necessários a propiciar o seu aprimoramento.
Art. 8º Esta Portaria entrará em vigor no dia 30-09-97, revogadas as disposições em contrário.
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ANEXO I
Comunicação de Furto/Roubo/Desvio de Carga
Unidade Policial
Boletim de Ocorrência nº
Natureza da Ocorrência:
Local da Ocorrência:
Data da Ocorrência:
Data da Comunicação: Hora:

Data:

Hora:

Do Veículo que transportava a Mercadoria
Marca:
Modelo:
Ano:
Placas:
Município:
Proprietário:
Endereço:
Veículo Localizado: Sim ( ) Não ( )

Tipo:

Cor:

UF:

Chassi:

Cor:
UF:

Chassi:

Do Reboque/Semi-Reboque
Marca:
Modelo:
Placas:
Município:
Proprietário:
Endereço:
Reboque/Semi-Reboque Localizado: Sim ( )

Não ( )

Da Empresa Transportadora
Nome:
Endereço:
Do condutor
Nome:
Filiação:
Carteira de Identidade nº:
Endereço Residencial:
Endereço Comercial:
Foi vítima, antes? Em caso positivo, quantas vezes?
Do(s) Veículo(s) utilizado(s) no Furto/Roubo/Desvio
Marca:

Modelo:

Cor:

Placas:
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Da Carga
Tipo de mercadoria:
Quantidade:
Valor:
Número da Nota Fiscal:
Destino da Mercadoria:
Carga Segurada: Sim ( ) Não ( )
Nome da Companhia Seguradora
Valor do Seguro:
Valor da Franquia:

Perecível: Sim ( )

Não ( )

Histórico
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

ANEXO II
Comunicação de Apreensão de Carga Furtada/Roubada/Desviada
Unidade Policial:
Boletim de Ocorrência nº:
Natureza da Ocorrência:
Local da Ocorrência:
Data da Ocorrência:
Hora:
Data da Comunicação:
Hora:
Local do Furto/Roubo/Desvio (BO nº, data, Unidade Policial):
Descrição da Carga:
Quantidade:
Peso:
Valor constante do Auto de Avaliação:
Localizada em poder de:
Filiação:
Carteira de Identidade nº:
Profissão:
Cor:
Nacionalidade: Natural de:
Sexo:
Data de Nascimento:
Endereço Residencial:
Endereço Comercial:

Estado Civil:

Histórico
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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PORTARIA DGP-30, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1997*
Disciplina a prestação de informações no exercício da atividade policial civil.

O Delegado Geral de Polícia, no uso de suas atribuições e,
Considerando, especialmente, o disposto nos arts. 62, III, VII e XVII, e 63, XVII, XXII,
XXIII, XXIV e XXVI da Lei Complementar Estadual nº 207, de 1979, e ainda as Resoluções SSP
nºs 41/83 e 17/85, e considerando, outrossim, que o desempenho da atividade policial civil deve
estar balizado pelos princípios e normas que asseguram o respeito à dignidade da pessoa humana e
à cidadania:
RESOLVE
Art. 1º As autoridades policiais devem abster-se de divulgar fatos sobre os quais tenham
ciência em razão das funções que exercem, limitando-se, quando indagadas pelos meios de
comunicação, a divulgar exclusivamente, em relação a tais fatos, informações:
I – cujo conhecimento pelo público seja de manifesto interesse policial;
II – que não causem prejuízo às investigações; e
III – que não afetem a intimidade, a honra, ou a imagem das pessoas envolvidas.
§ 1º As autoridades policiais não poderão intermediar ou facilitar, em qualquer hipótese,
entrevista e registro de imagem de pessoa envolvida em ocorrência policial ou sob investigação.
§ 2º Quando a pessoa envolvida for policial civil, a divulgação prevista neste artigo cabe
exclusivamente à autoridade investida de função correcional, que se limitará, de qualquer modo, a
noticiar apenas as providências adotadas com vista à apuração de responsabilidade, observando
ainda o § 2º do art. 72 e o art. 120 da Lei Complementar Estadual nº 207, de 1979.
§ 3º As autoridades policiais somente poderão autorizar entrevista ou registro de imagem de
pessoa detida ou presa, mediante seu prévio consentimento por escrito, após suficientemente
informada sobre seus direitos, e observadas as normas fixadas pelo Juiz Corregedor de Polícia
Judiciária competente.
Art. 2º As autoridades e os demais policiais civis não divulgarão informações sobre atos
investigatórios.
Art. 3º Fica vedada a divulgação de fatos ou qualquer tipo de comunicação que possa induzir
ao crime, ou à justificação e aceitação de qualquer tipo de violência, em especial o racismo, o
extermínio, a pena de morte ou a morbidez humana.
Art. 4º A análise e a difusão de dados estatísticos somente poderão ser efetuadas pelas unidades
incumbidas de sua coleta e processamento.

* Publicada no DOE de 25 de novembro de 1997.
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Art. 5º Cada Diretor de Departamento Policial Civil deverá designar, dentre os integrantes
de suas Assistências, a autoridade policial que se encarregará da comunicação social no âmbito
respectivo.
§ 1º As Delegacias Regionais e Seccionais de Polícia dos Departamentos de base territorial
também deverão contar com o serviço instituído no “caput” deste artigo, competindo aos Delegados
Titulares a designação do respectivo encarregado.
§ 2º A existência do serviço previsto neste artigo não impede a divulgação de informações de
interesse policial por outras autoridades, dentro dos limites desta Portaria.
Art. 6º De conformidade com o disposto na Lei Complementar Estadual nº 207, de 1979, fica
vedado aos policiais civis, no exercício de suas funções, fazer comentários:
I – que possam desacreditar qualquer instituição policial;
II – sobre assunto, ainda que policial, estranho às suas atribuições;
III – depreciativos às autoridades e aos atos da Administração Pública;
IV – sobre assuntos administrativos internos.
§ 1º Fica vedado, especialmente, externar, em nome da Polícia Civil, ou no exercício de suas
funções, comentário sobre assunto político-partidário.
§ 2º A participação de policiais civis em palestras, simpósios, debates ou quaisquer eventos
que visem esclarecer temas de interesse policial deverá ser precedida de comunicação à direção do
Departamento em que se encontra classificado, ou à autoridade superior designada para tanto.
Art. 7º A Academia de Polícia fica incumbida de:
I – realizar estudo visando a inclusão, no prazo de trinta (30) dias, em seus cursos de formação
de policiais civis, de disciplina sobre os princípios e normas que devem nortear o relacionamento
com os meios de comunicação;
II – realizar, no prazo de sessenta (60) dias, curso extraordinário, nos limites do art. 112 do
seu Regulamento, destinado às autoridades policiais designadas nos termos do art. 5º desta Portaria;
III – promover, no decorrer do quinto mês de vigência desta Portaria, simpósio destinado à
avaliação do relacionamento da Polícia Civil com os meios de comunicação, contando com a
participação de profissionais de imprensa, juristas e autoridades policiais.
Art. 8º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário, devendo permanecer afixada em local visível e de livre acesso, nas unidades policiais
civis em geral, especialmente nos recintos destinados às chefias e plantões.
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PORTARIA DGP-34, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1997*
Dispõe sobre o procedimento a ser adotado quando da apreensão de armas de fogo e
dá outras providências.

O Delegado Geral de Polícia, resolve:
Art. 1º As autoridades policiais, ao formalizarem os autos de apreensão de arma de fogo,
obedecerão o seguinte procedimento:
I – lavratura do auto respectivo, com o pormenorizado registro das circunstâncias da apreensão,
constando:
a) tipo;
b) modelo;
c) marca;
d) número;
e) calibre;
f) capacidade de municiamento;
g) se municiada ou não, dados e número dos projéteis apreendidos;
h) dimensões do cano e acabamento da arma;
i)precisa assinalação do indivíduo que a portava, o local e as condições em que a mesma foi
encontrada, em consonância aos dados coligidos no registro alusivo ao fato.
II – registro do auto em livro próprio, com a transcrição completa dos dados elencados no
inciso anterior;
III – imediata adoção das demais providências de polícia judiciária que porventura ao caso se
afigurarem cabíveis;
IV – imediata comunicação à Divisão de Produtos Controlados do Departamento de Polícia
Científica, quando efetivada apreensão na área da Capital ou, se ocorrida nos demais municípios do
Estado, às Delegacias Regionais ou Seccionais de Polícia que possuam terminais do Sistema de
Armas em funcionamento, para os fins previstos no artigo 38 do Decreto Federal nº 2.222, de 8 de
maio de 1997.
A comunicação deverá conter:
a) código (PRODESP) da unidade policial que realizou a apreensão;
b) número e ano do procedimento policial vinculado à apreensão, nos casos em que a arma
estiver relacionada à prática de infração penal, ou número e ano do boletim de ocorrência, nos
demais casos;
c) dados da arma, conforme previsto no inciso I deste artigo;
d) data do recebimento da arma pelo Juízo Criminal, se eventualmente já ultimado;
e) código da unidade judiciária (PRODESP) responsável pelo recebimento da arma.

* Publicada no DOE de 3 de janeiro de 1998.
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V – nos casos em que a remessa da arma ao Juízo Criminal se processar em oportunidade não
imediatamente seqüencial à sua apreensão (art. 11 do CPP), incumbirá à autoridade policial respectiva,
à data de seu efetivo recebimento pelo Cartório Judicial competente, complementar a comunicação
anteriormente realizada, na forma prevista no inciso IV;
VI – as armas de fogo apreendidas, não vinculadas a procedimentos de polícia judiciária,
serão imediatamente encaminhadas à Divisão de Produtos Controlados do Departamento de Polícia
Científica, juntamente com cópia do boletim de ocorrência e do auto de apreensão correspondentes;
VII – excetuam-se da hipótese contemplada no inciso anterior os casos em que a devolução
ao seu regular proprietário, com fulcro na legislação específica, venha a se impor, quando a autoridade
lavrará o auto de entrega, encaminhando a respectiva cópia, assim como dos documentos precitados,
à sobredita unidade policial, acompanhadas de despacho fundamentado acerca dos motivos que
determinem a liberação;
VIII – se a procedência da arma apreendida apresentar-se desconhecida ou duvidosa, a
autoridade, antes da adoção das providências previstas no inciso VI, deverá, com a máxima celeridade,
formular pertinente consulta à Divisão de Produtos Controlados, promovendo, na seqüência, as
medidas que a resposta obtida vier a determinar. Não existindo dados perceptíveis que possam
ensejar a identificação da sua procedência, deverá a autoridade, revelando-se tal aferição teoricamente
possível, antes encaminhar a arma ao Instituto de Criminalística, para o levantamento das informações
necessárias (marca, numeração etc.) à ultimação da consulta referida.
Art. 2º A remessa das armas apreendidas ao Poder Judiciário, juntamente com os
procedimentos de polícia judiciária a que se vinculam, obedecerá as correlatas normas vigentes em
cada Comarca.
Art. 3º A Divisão de Produtos Controlados do Departamento de Polícia Científica adotará as
providências para o efetivo cumprimento ao disposto no artigo 38 do Decreto nº 2.222, de 8 de
maio de 1997.
Art. 4º As ocorrências alusivas a roubo, furto, apropriação indébita ou fraudulenta e extravio
de arma de fogo deverão, incontinenti aos seus registros, ser objeto de idêntica comunicação à
preconizada no inciso IV do artigo 1º desta Portaria.
Parágrafo único. Tratando-se de arma de fogo cedida pelo Poder Público, a autoridade que
elaborar a ocorrência deverá proceder a mesma comunicação ao superior hierárquico imediato do
funcionário responsável pela guarda e utilização da arma, bem como ao dirigente do órgão público
a que a arma estiver vinculada, a fim de ensejar a adoção das medidas de natureza administrativa ao
caso pertinentes.
Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor 30 dias após a sua publicação, revogadas as disposições
em contrário, especialmente a Portaria DGP-27, de 10/8/88.
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PORTARIA DGP-5, DE 17 DE ABRIL DE 1998*
Institui o Formulário de Boletim de Ocorrência sobre crimes de carga (Ementa do G.E.)
O Delegado Geral de Polícia,
Considerando a necessidade de padronização das informações sobre o furto, roubo, desvio e
receptação de cargas;
Considerando os estudos realizados pela Comissão Permanente do PROCARGA – Programa
de Prevenção de Furtos, Roubos e Desvio de Carga, instituída pela Res. SSP 63/98, para viabilizar
a efetiva implantação desse programa, resolve:
Art. 1º Fica instituído o formulário de Boletim de Ocorrência sobre Crimes de Carga, constante
do Anexo I, para uso obrigatório da Polícia Civil, nas ocorrências de Furto, Roubo e Desvio de
Carga, bem como nas alusivas à receptação de produtos oriundos dessas modalidades delitivas.
Art. 2º As Unidades Gestoras Executoras (UGE) deverão adotar com a máxima brevidade, as
medidas necessárias à produção dos efeitos desta Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

* Publicada no DOE de 21 de abril de 1998.
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PORTARIA DGP-7, DE 1º DE JUNHO DE 1998*
Institui rotinas de trabalho sobre a fiscalização de estabelecimentos que atuam no
comércio e fundição de ouro, metais nobres, jóias e pedras preciosas.

O Delegado Geral de Polícia em exercício, no uso de suas atribuições e, com especial fundamento
no artigo 15, inciso I, alínea “p”, do Decreto nº 39.948, de 8 de fevereiro de 1995, resolve:
Art. 1º Os comerciantes de metais nobres e pedras preciosas deverão solicitar o competente
registro de seus estabelecimentos mediante requerimento (anexo – modelo I), endereçado, na Capital
à 2ª Delegacia Especializada da Divisão de Investigações sobre Crimes Patrimoniais –
DISCCPATRIMÔNIO do Departamento de Investigações Sobre Crimes Patrimoniais – DEPATRI;
nos municípios sede de Delegacias Seccionais de Polícia, perante as respectivas Delegacias Seccionais
de Polícia e nos demais municípios, perante a Autoridade Policial local.
Parágrafo único. O pedido deverá ser instruído com o contrato social; relação de empregados
e ajudantes, quer em caráter permanente ou eventual, devidamente qualificados; e livro de registro
de movimento de entrada e saída e de uso de placas de “experiência” (anexo – modelo II), para ser
devidamente rubricado, recebendo, no ato, protocolo (anexo – modelo III) com validade de 60
(sessenta) dias, até a expedição do registro definitivo (anexo – modelo V).
Art. 2º Ocorrendo alteração no quadro de sócios, ou de empregados ou ajudantes, deverá
ser comunicada ao órgão expedidor do registro, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (anexo –
modelo IV).
Art. 3º A fiscalização, para o controle sobre o comércio de metais nobres e pedras preciosas,
será procedida de forma concorrente entre as unidades policiais do Departamento de Polícia Judiciária
da Capital – DECAP, Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo – DEMACRO,
Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior – DEINTER, Departamento de
Investigações Sobre Crimes Patrimoniais – DEPATRI e Departamento de Polícia do Consumidor –
DECON, quinzenalmente, ou quando a Autoridade Policial julgar necessária, sempre através das
chefias respectivas e mediante o visto da autoridade que determinou a diligência.
Art. 4º A inspeção será consignada no Livro de Registro de Entradas de Metais e Pedras
Preciosas adquiridas, por meio de carimbo ou chancela que contenha a identificação do órgão
fiscalizador e do funcionário encarregado da inspeção, e a data respectiva.
Art. 5º Constatadas irregularidades, deverá ser lavrado Auto de Constatação de Infração
(anexo – modelo VII), emitido em 2 (duas) vias e assinado pelo agente da autoridade, por 2 (duas)
testemunhas e pelo infrator, o qual será intimado a comparecer ao órgão policial expedidor do
registro, dentro de 3 (três) dias, podendo apresentar defesa escrita à Autoridade Policial, que de
pronto decidirá.

* Publicada no DOE de 4 de junho de 1998.
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Parágrafo único. Quando a infração for constatada pela própria Autoridade Policial competente,
esta poderá autuar de plano o infrator, sem prejuízo de oportunidade de apresentação de defesa
escrita à Autoridade Policial, que de pronto decidirá.
Art. 6º O Auto de Infração (anexo – modelo VIII), lavrado em 3 (três) vias, será numerado
em ordem seqüencial, destinando-se:
I – A 1ª via à homologação, no Município da Capital, pelo Delegado de Polícia Titular da Delegacia Especializada da Divisão de Investigações Sobre Crimes Patrimoniais – DISCPATRIMÔNIO,
e nos demais Municípios, pelo Delegado de Polícia da hierarquia, imediatamente superior ao que
determinou a autuação do infrator;
II – A 2ª via ao órgão policial expedidor do registro; e
III – A 3ª via ao infrator, o seu defensor ou representante legal.
Art. 7º Homologado o auto de infração ou negado o recurso, o infrator será notificado para
recolher a multa no prazo de 15 (quinze) dias, junto à Secretaria da Fazenda ou Bancos autorizados
(anexo – modelo IX).
Parágrafo único. Decorrido o prazo do “caput” deste artigo sem o recolhimento da multa, o
expediente será encaminhado à Procuradoria Geral do Estado, para cobrança.
Art. 8º Na dosagem das penalidades, a Autoridade Policial deverá atender para as circunstâncias dos fatos, as condições do infrator e a intensidade do dolo na infração cometida.
Art. 9º Os impressos constantes do anexo, modelos I, II, V e VI, são destinados ao uso do
público interessado, mediante aquisição própria, e os modelos III, IV, VII, VIII e IX, são de uso
privativo dos órgãos policiais e serão confeccionados com recursos da unidades de despesas
respectivas.
Art. 10. Esta portaria entrará em vigor 60 (sessenta) dias após sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
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ANEXOS
Modelo – I
Requerimento de Registro
Ilustríssimo Senhor Doutor Delegado de Polícia Titular da ___________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,
(razão social ou nome do proprietário)
CGC nº ______________________________ , estabelecido(a) ____________________________
________________________________________________________________________________,
(endereço completo – rua, nº bairro, telefone)
neste Município, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria requerer o registro de seu
estabelecimento, nos termos da Lei nº 8.520, de 29 de dezembro de 1993, e Decreto nº 40.988, de
3 de julho de 1996, juntando cópia autenticada do contrato social.
Outrossim, informa o quadro de proprietários e empregados que prestam serviço à firma:
1) _____________________________________________________________________________
__________________________________________________, RG ________________________
(nome completo)
Pai ___________________________________________________________________________
Mãe ___________________________________________________________________________
Natural de ______________________________________________________________________
UF __________ Data de Nascimento ______________________________
Residência ______________________________________________________________________
(endereço completo – rua, nº, bairro, cidade, telefone)
Função que ocupa _______________________________________________________________
Data de admissão ________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________________
__________________________________________________, RG ________________________
(nome completo)
Pai ___________________________________________________________________________
Mãe ___________________________________________________________________________
Natural de ______________________________________________________________________
UF __________ Data de Nascimento ______________________________
Residência ______________________________________________________________________
(endereço completo – rua, nº, bairro, cidade, telefone)
Função que ocupa _______________________________________________________________
Data de admissão ________________________________________________________________
3) _____________________________________________________________________________
__________________________________________________, RG ________________________
(nome completo)
Pai ___________________________________________________________________________
Mãe ___________________________________________________________________________
Natural de ______________________________________________________________________
UF __________ Data de Nascimento ______________________________
Residência ______________________________________________________________________
(endereço completo – rua, nº, bairro, cidade, telefone)
610

MANUAL OPERACIONAL DO POLICIAL CIVIL

Função que ocupa _______________________________________________________________
Data de admissão ________________________________________________________________
4) _____________________________________________________________________________
__________________________________________________, RG ________________________
(nome completo)
Pai ___________________________________________________________________________
Mãe ___________________________________________________________________________
Natural de ______________________________________________________________________
UF __________ Data de Nascimento ______________________________
Residência ______________________________________________________________________
(endereço completo – rua, nº, bairro, cidade, telefone)
Função que ocupa _______________________________________________________________
Data de admissão ________________________________________________________________
5) _____________________________________________________________________________
__________________________________________________, RG ________________________
(nome completo)
Pai ___________________________________________________________________________
Mãe ___________________________________________________________________________
Natural de ______________________________________________________________________
UF __________ Data de Nascimento ______________________________
Residência ______________________________________________________________________
(endereço completo – rua, nº, bairro, cidade, telefone)
Função que ocupa _______________________________________________________________
Data de admissão ________________________________________________________________
6) _____________________________________________________________________________
__________________________________________________, RG ________________________
(nome completo)
Pai ___________________________________________________________________________
Mãe ___________________________________________________________________________
Natural de ______________________________________________________________________
UF __________ Data de Nascimento ______________________________
Residência ______________________________________________________________________
(endereço completo – rua, nº, bairro, cidade, telefone)
Função que ocupa _______________________________________________________________
Data de admissão ________________________________________________________________
Declara ter conhecimento que, em caso de admissão ou demissão de qualquer empregado,
deverá ser comunicado a Vossa Senhoria no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
Declara outrossim, ter pleno conhecimento dos termos da Lei nº 8.520/93 e do Decreto
nº 40.988/96.
Termos em que,
Pede Deferimento.
_________________________, ______ de __________________de ______
____________________________
(assinatura)
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Modelo – II
REGISTRO DO MOVIMENTO DE ENTRADA DE METAIS NOBRES E PEDRAS PRECIOSAS

DATA DE
ENTRADA
DIA MÊS ANO

FORNECEDOR

ENDEREÇO

CGC/CPF

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Observação: livro obrigatório para estabelecimentos que atuam no comércio de metais nobres e
pedras preciosas, em estado natural ou não, quando destinados à fundição ou lapidação, conforme
termos do artigo 3º, parágrafo único, do Decreto nº 40.988, de 3 de julho de1996.
REGISTRO DO MOVIMENTO DE ENTRADA DE METAIS NOBRES E PEDRAS PRECIOSAS
DOC.
FISCAL

DATA DE
EMISSÃO

UF

METAL
TIPO

PEDRA
PESO

PREÇO
TIPO

ORIGEM

OBS.

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Modelo – III
Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública
Polícia Civil do Estado de São Paulo
PROTOCOLO
Delegacia de Polícia _______________________________________________________________
Município ______________________________________________________________________
Interessado(a) ___________________________________________________________________
Estabelecido à ___________________________________________________________________
requereu o registro nos termos da Lei nº 8.520/93 e Decreto nº 40.988/96.

________________,_____ de ____________________ de _______
O Delegado de Polícia,
________________________________________
Válido por 60 (sessenta) dias.
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Modelo – IV
Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública
Polícia Civil do Estado de São Paulo
_________________________________________________________________________________
(nome da empresa)
estabelecida à ___________________________________________________________________
(endereço completo)
neste Município, CGC nº __________________________________________________________
está regularmente registrada nesta Delegacia de Polícia sob nº _______________, nos termos da
Lei nº 8.520/93 e Decreto nº 40988/96.
________________,_____ de ____________________ de _______
O Delegado de Polícia,
________________________________________

Modelo – V
Comunicado de Alteração do Quadro de Empregados
Ilustríssimo Senhor Doutor Delegado de Polícia Titular da _________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(nome da empresa)
estabelecida neste Município à ____________________________________________________
(endereço completo)
registrada nessa Delegacia de Polícia sob o nº ____________, vem, respeitosamente, à presença de
Vossa Senhoria comunicar a alteração no quadro de empregados, como segue:
1) ____________________________________________________________________________
________________________________________________, RG __________________________
(nome completo)
Pai ____________________________________________________________________________
Mãe __________________________________________________________________________
Natural de ______________________________ UF ______ Data de Nascimento _______________
Residência ______________________________________________________________________
(endereço completo – rua, nº, bairro, cidade, telefone)
Função que ocupa ________________________________________________________________
Data de admissão _________________________________________________________________
Atenciosamente,
____________________, _____ de _________________ de _____

_________________________________
(assinatura)
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Modelo – VI
Relação Semanal de Metais Nobres e Pedras Preciosas
Ilustríssimo Senhor Doutor Delegado de Polícia Titular da _______________________________
______________________________________________________________________________
(nome da empresa)
registro nº _____________, estabelecida neste Município à _____________________________
________________________________________________________________________, vem
(endereço completo)
oferecer a Vossa Senhoria relação dos materiais adquiridos por este estabelecimento no período de
_____ /_____ /_____ a _____ /_____ /_____, nos termos da Lei nº 8.520/93 Decreto nº 40.988/96.

FORNECEDOR

CGC/

DOC.

QUANTIDADE
METAL/PESO
METAL/PESO

PREÇO

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Observação: Anexar cópias reprográficas das notas fiscais de entradas das mercadorias relacionadas.
____________________, _____ de _________________ de _____
_________________________________
(assinatura)

Modelo – VII
Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública
Polícia Civil do Estado de São Paulo
Auto de Constatação de Infração
nº __________ / __________
Às ______ horas do dia _______ de _______________ de _____, no estabelecimento
______________________________________________________________________________
(nome do estabelecimento)
situado à _______________________________________________________________________
(endereço completo – rua, nº, bairro)
neste Município, constatei, durante fiscalização, em presença das testemunhas infra-assinadas e do
proprietário/responsável __________________________________________________________
(nome completo)
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RG ______________________ a infração ao(s) artigo(s) _____________________ da Lei nº 8.520,
de 29 de dezembro de 1993, que: ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(descrição sucinta da infração)
pelo que lavrei o presente, intimando o responsável a comparecer à presença da Autoridade Policial
competente dentro do prazo de 5 (cinco) dias.
Nome __________________________________________________________________________
Cargo __________________________________________________________________________
Assinatura ______________________________________________________________________
Testemunhas: __________________________________________________________________
1) Nome ______________________________________________________________________
RG ___________________________________________________________________________
Endereço _______________________________________________________________________
Assinatura _____________________________________________________________________
2) Nome ______________________________________________________________________
RG ___________________________________________________________________________
Endereço _______________________________________________________________________
Assinatura _____________________________________________________________________
Recebi cópia do presente em data e hora supra
Nome __________________________________________________________________________
RG ___________________________________________________________________________
Endereço _______________________________________________________________________
Assinatura _____________________________________________________________________

Modelo – VIII
Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública
Polícia Civil do Estado de São Paulo
Auto de Infração nº (impresso)
Tendo em vista o Auto de Constatação de Infração, lavrado aos _____ de _____________
de ____ e arquivado nesta repartição, autuo, nesta data, a empresa _________________________
_______________________________________________________________________________
(nome da empresa)
situada à ________________________________________________________________________
(endereço completo, rua, nº, bairro)
neste Município, por infração ao(s) artigo(s) ______, da Lei nº 8.520/93, em consonância com o
disposto no Decreto nº 40.988/96, aplicando-lhe a penalidade de
(______) tendo, (______) não tendo comparecido o representante legal da mesma, devidamente
intimado através do auto de infração supra mencionado.
_____________________, ______ de ____________________ de ____
O Delegado de Polícia
____________________________________
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Ciente:
Espaço destinado
à homologação
___________________________________
(assinatura do infrator)
_______________, ____ de ___________ de _____
1ª via (destinada à homologação)
2ª via (ao arquivo da unidade policial)
3ª via (ao infrator)

Modelo – IX
Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública
Polícia Civil do Estado de São Paulo
Notificação nº______
Ao Senhor ______________________________________________________________
domiciliado à ___________________________________________________________________
(endereço completo)
______________________, neste Município.
Por incumbência do Doutor Delegado de Polícia de _______________________________
notifico Vossa Senhoria nos termos do artigo 5º, inciso V, do Decreto nº 40.988, de 3 de julho de
1996, a recolher junto à Secretaria da Fazenda ou Bancos autorizados a multa que lhe foi imposta
através do Auto de Infração nº _____, em virtude de homologação do mesmo aos ____ de_________
de ______________ de ____.
____________________, ____ de ________________ de _____
O Escrivão de Polícia
______________________________

.........................................................................................................................................................
(destacável)

Recebi a notificação referente ao Auto de Infração nº _________, ficando ciente da penalidade
imposta.
____________________, ____ de ________________ de _____

______________________________
(assinatura do notificado)
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PORTARIA DGP-8, DE 9 DE JUNHO DE 1998*
Dispõe sobre a encaminhamento dos registros policiais judiciários relacionados a
acidentes de trânsito com vítima aos órgãos que especifica, e dá outras providências.

O Delegado Geral de Polícia considerando o preconizado no Código de Trânsito Brasileiro,
consoante aos dados estatísticos, em seu artigo 22, IX;
Considerando ser atribuição específica do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN,
auxiliado pelas Circunscrições Regionais de Trânsito – CIRETRANS, a coleta de dados estatísticos
e o encetamento de estudos acerca de acidentes de trânsito;
Considerando ainda, a procedência da respeitosa solicitação, recebida nesse sentido do
Delegado de Polícia Diretor do Departamento do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN,
resolve:
Art. 1º As unidades policiais do Departamento de Polícia Judiciária da Capital – DECAP, do
Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior – DEINTER e do Departamento de Polícia
Judiciária da Macro São Paulo – DEMACRO, deverão fazer encaminhar, mensalmente, cópias dos
registros lavrados acerca de acidentes de trânsito com vítimas (boletins de ocorrência e termos
circunstanciados) ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN.
§ 1º No âmbito do Departamento de Polícia Judiciária da Capital – DECAP, diretamente ao
Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN.
§ 2º No âmbito dos Departamentos de Polícia Judiciária de São Paulo Interior – DEINTER e
da Macro São Paulo – DEMACRO, por meio das Circunscrições Regionais de Trânsito –
CIRETRANS, das áreas respectivas.
Art. 2º O encaminhamento dos registros de polícia judiciária aludidos no artigo anterior
realizar-se-á mensalmente, com prazo máximo fixado para o quinto dia útil de cada mês, observada
a mais perfeita ordem cronológica.
Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

* Publicada no DOE de 13 de junho de 1998.
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PORTARIA DGP-9, DE 9 DE JUNHO DE 1998*
Dispõe sobre a obrigatoriedade de comunicação, ao DENARC, nos casos que específica e dá providências correlatas.

O Delegado Geral de Polícia considerando, a pertinente solicitação recebida do Departamento
de Investigações Sobre Narcóticos – DENARC e consectárias tratativas estabelecidas no protocolado ADGP 4851/98;
Considerando, a competência do DENARC, prevista no inciso IV, artigo 3º, do Decreto
27.409, de 24-9-87;
Considerando as atribuições cometidas à Divisão de Inteligência e Apoio Policial – DIAP do
DENARC, por intermédio do Decreto 39.918, de 13-1-95;
Considerando que o artigo 39 da Lei Federal 6.368/76 instituiu a obrigatoriedade de mantença
de estatísticas, registros e demais informações relacionadas com a prevenção e repressão do uso e
tráfico de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica;
Considerando, finalmente, que o Serviço Técnico de Inteligência e Informações – STII, da
Divisão de Inteligência e Apoio Policial – DIAP, encontra-se aparelhado com sistema informatizado,
em fase final de implementação, apto a manutenção dos arquivos legalmente exigidos, centralizandoos, resolve:
Art. 1º Todas as unidades policiais civis, independente das providências tendentes à
alimentação de arquivos próprios, deverão transmitir, via CEPOL, ao STII/DIAP do DENARC,
através da mensagem telexada ou de símile recurso, informações sobre os procedimentos de polícia
judiciária instaurados à apuração de infração penal tipificada na Lei Federal 6.368/76, incontinenti
à inauguração do feito.
Art. 2º A mensagem a que se refere o artigo anterior será formatada em conformidade com a
Portaria DGP-18, de 8-11-91, contendo as seguintes informações:
a) natureza do delito;
b) número do Inquérito Policial e os seguintes dados coligados no boletim de ocorrência respectivo: data e horário do fato e da sua comunicação; minuciosa descrição do local do fato; nome
completo, apelido, sexo, registro geral, filiação, data de nascimento, naturalidade, nacionalidade,
grau de instrução, estado civil, endereço, cútis, compleição física, tipo e cor de cabelo, cor de olhos,
altura e sinais particulares do(s) indiciado(s), informando-se, ademais, acerca da existência de
eventuais registros fotográficos do indivíduo;
c) qualificação completa das testemunhas;
d) qualificação completa das vítimas (em caso de concurso com outro delito);

* Publicada no DOE de 13 de junho de 1998.
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e) se da prestação de efetiva assistência ao(s) indiciado(s), quando da lavratura do auto de
prisão em flagrante, por advogado(s), fornecendo, em caso positivo, a identificação do(s) mesmo(s);
f) espécie e quantidade do(s) entorpecente(s) apreendido(s), assinalando-se como se encontrava(m) embalado(s);
g) histórico do fato, registrando-se eventuais apreensões de armas e os antecedentes criminais
do indiciado(s).
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em especial aquelas contidas nas Recomendações DGP-7/78 e 1/81.
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PORTARIA DGP-11, DE 10 DE JULHO DE 1998*
Dispõe sobre a retransmissão de ocorrências relevantes ao CEPOL e dá outras providências.

O Delegado Geral de Polícia considerando a necessidade de racionalizar a comunicação de
fatos relevantes, ocorridos nas áreas abrangidas pelas diversas unidades policiais do Estado, com a
devida celeridade;
Considerando a relevante atribuição do Centro de Comunicações e Operações da Polícia
Civil – CEPOL, contando com funcionamento ininterrupto e quadro de Delegados de Polícia em
caráter de permanência;
Considerando, ainda, que o CEPOL tem a incumbência de receber e retransmitir dados das
ocorrências registradas na unidades policiais, fixando, por sinal, a centralização das informações e
a priorização de comunicações mirando urgentes providências, resolve:
Art. 1º Todas as Autoridades Policiais, nos diversos escalões, deverão comunicar ao CEPOL,
tão logo da sua ciência, sempre em caráter de imediatidade e pelos meios disponíveis – telex,
telefone, rádio, fac-símile, toda e qualquer ocorrência de manifesta gravidade, dentre as quais, e em
especial, as abaixo relacionadas:
I – todas as infrações penais que integrarem o rol da Lei 8.072/90 – Lei dos Crimes Hediondos
e Assemelhados, bem como atos com conotação de criminalidade organizada;
II – todos os crimes de relevo cometidos contra a Administração Pública ou contra a Administração da Justiça;
III – todos os crimes nos quais forem vítimas, ou autoras, pessoas que ostentem vida pública,
política, social ou econômica com destaque na comunidade ou cenário nacional;
IV – todos os crimes cometidos contra o patrimônio público;
V – todas as ocorrências envolvendo, de qualquer forma autoridades e funcionários públicos,
especialmente policiais;
VI – todos os acontecimentos de grande repercussão no cenário social, ou grandes calamidades
públicas, em que evidente o interesse institucional em minorá-los.
Parágrafo único. A comunicação preliminar não exclui posterior confirmação através de
mensagem telexada ou de meio congênere, nos termos da Portaria DGP-18, de 8-11-91.
Art. 2º O Delegado de Permanência CEPOL, ao receber a informação, encarregar-se-á de
sua divulgação às Autoridades que dela devam conhecer e se pronunciar.
Art. 3º A inobservância do disposto nesta Portaria implicará em responsabilidade funcional.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

* Publicada no DOE de 14 de julho de 1998.
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INSTITUTO MÉDICO LEGAL
PORTARIA DO DIRETOR TÉCNICO DE DEPARTAMENTO DE 25-03-99*

PORTARIA 3/99
Disciplina sobre os resultados de exames, análises e pesquisas realizadas pelos
Núcleos de Toxicologia Forense e Núcleo de Anatomia Patológica, necessários à complementação de Laudos Periciais, por solicitação dos Médicos Legistas executores de
Exame de Corpo de Delito.

O Diretor Técnico de Departamento do Instituto Médico-Legal, com base nos Decretos 42.815/
98 e 42.847/98, considerando a necessidade de se adotar medidas visando a simplificação e agilização
de peças de exames de laudos periciais de âmbito interno, resolve:
Art. 1º Quando o exame, análise, pesquisa for solicitado pelo executor do exame de corpo de
delito não será emitido laudo, registrando-se o resultado na própria requisição de exame, após
aposição do carimbo próprio.
Art. 2º Os resultados, obrigatoriamente, serão transcritos no laudo, pelo executor.
Art. 3º A requisição de exame será emitida em três vias, cujo destino será: uma arquivada
junto ao manuscrito do laudo, outras duas encaminhadas ao Laboratório que, após exame, devolverá
ao executor uma das vias com o resultado do exame.
Art. 4º Os casos não previstos nesta Portaria, serão avaliados pela Diretoria.
Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor a partir de 1-4-99, revogadas as disposições em contrário.
(Portaria 3/99).

* Publicada no DOE de 26 de março de 1999.
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PORTARIA DGP-13, DE 21 DE OUTUBRO DE 1999*
Dispõe sobre a criação do Grupo de Intervenção em Cenários de Resgate de Presos,
e dá outras providências.

O Delegado Geral de Polícia, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o recrudescimento das ocorrências envolvendo resgate de presos que se
encontrem nas dependências prisionais da Capital e da Grande São Paulo;
Considerando que tais delitos, em razão de sua natureza, são notoriamente vinculados a
atividades criminosas organizadas ou atividades ilícitas de grupos organizados;
Considerando a necessidade de especialização e otimização da atuação policial civil na
repressão e investigação de tais delitos;
Resolve:
Art. 1º Fica criado, no âmbito do Departamento de Investigações Sobre Crimes Patrimoniais
– DEPATRI, o Grupo de Intervenção em Cenários de Resgate de Presos – GIRP.
Art. 2º O GIRP, terá dentre outras, as seguintes atribuições:
I – Coletar, centralizar e processar as informações sobre ocorrências referentes a resgate de
presos das dependências das unidades policiais, organizando banco de dados específico sobre tal
modalidade criminosa;
II – Assumir as investigações e presidir os atos de polícia judiciária idôneos à repressão
dessa modalidade criminosa no âmbito da Capital e da Grande São Paulo;
III – Propor as medidas necessárias à prevenção de tais delitos.
Art. 3º Os integrantes do GIRP serão designados pelo Delegado de Polícia Diretor do
DEPATRI, escolhidos segundo sua capacitação e especialização, dentro do quadro de servidores
daquele Departamento.
Art. 4º Toda atividade de investigação e de repressão a resgate de presos observará o mais
rigoroso sigilo, ficando vedada qualquer forma de divulgação das circunstâncias que tenham
permeado o evento criminoso ou sua subseqüente apuração, sem anuência hierárquica prévia e
expressa.
Art. 5º Verificada a consumação ou tentativa de resgate de presos, a unidade policial envolvida
providenciará a rigorosa preservação dos sítios mediato e imediato e, por intermédio do CEPOL,
acionará o GIRP, a quem caberá a sua liberação.
Art. 6º Assumindo, no local, a coordenação dos trabalhos de investigação, o Delegado de
Polícia responsável pelo GIRP fica autorizado a requisitar quaisquer exames periciais, por intermédio
do CEPOL, pela forma mais rápida e possível, ratificando-os posteriormente por mensagem teletipada
ou outro meio análogo.

* Publicada no DOE de 23 de outubro de 1999.
622

MANUAL OPERACIONAL DO POLICIAL CIVIL

Art. 7º Se na ocorrência verificar-se a existência de refém, será acionado o Grupo Especial
de Resgate – GER do DEPATRI.
Art. 8º Todo policial civil envolvido no atendimento de ocorrência de resgate de presos (tentado
ou consumado) deverá permanecer à disposição do GIRP para as diligências cabíveis, comunicando
tal fato imediatamente à autoridade a qual estiver subordinado que adotará as providências cabíveis
à sua substituição, quando necessário.
Art. 9º Qualquer informação relevante para o esclarecimento dos crimes tratados nesta Portaria
deverá ser transmitida diretamente ao GIRP no DEPATRI.
Art. 10. As atribuições do GIRP poderão ser complementadas mediante Portaria do Delegado
de Polícia Diretor do DEPATRI.
Art. 11. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
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PORTARIA DGP-14, DE 22 DE OUTUBRO DE 1999*
Estabelece rotinas de trabalho para as investigações efetuadas pela Polícia Civil,
referentes aos crimes cometidos pelo uso indevido de computadores, da Internet e de meios
eletrônicos, e dá outras providências.

O Delegado Geral de Polícia:
Considerando ser dever da Polícia Civil assegurar a eficiência e a agilidade dos atos de polícia
judiciária, bem como zelar pelos interesses da Administração;
Considerando o recrudescimento dos ilícitos advindos do uso indevido de computadores
conectados aos bancos de dados e à Internet;
Considerando que nesse campo, as investigações policiais demandam procedimento diferenciado,
exigindo autoridades e agentes policiais capacitados e métodos específicos, em razão da peculiar
natureza de tais delitos;
Considerando a necessidade de disciplinar e otimizar o atendimento das infrações penais
decorrentes do uso indevido de computadores, da Internet e de meios eletrônicos;
Considerando, finalmente, o disposto no artigo 17 do Decreto nº 40.120, de 1º de junho de
1995,
Resolve:
Art. 1º Incumbe à Diretoria do Departamento de Comunicação Social da Polícia Civil –
DCS, a adoção das providências de polícia judiciária destinadas à apuração da responsabilidade
criminal pelo uso indevido de computadores, da Internet e de meios eletrônicos.
Art. 2º O Departamento de Telemática da Polícia Civil – DETEL, deverá dar todo suporte
técnico necessário para o fiel desenvolvimento das atividades neste ato atribuídas ao Departamento
de Comunicação Social da Polícia Civil – DCS.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

* Publicada no DOE de 23 de outubro de 1999.
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PORTARIA DGP-18, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1999*
Estabelece rotinas de trabalho para as investigações efetuadas pela Polícia Civil,
referente aos crimes cometidos pelo uso indevido de computadores, da Internet e de meios
eletrônicos, e dá outras providências.

O Delegado Geral de Polícia:
Considerando ser dever da Polícia Civil assegurar a eficiência e a agilidade dos atos de polícia
judiciária, bem como zelar pelos interesses da Administração;
Considerando o recrudescimento dos ilícitos advindos do uso indevido de computadores
conectados aos bancos de dados e à Internet;
Considerando que nesse campo, as investigações policiais demandam procedimentos
diferenciados, exigindo autoridades e agentes policiais capacitados e métodos específicos, em razão
da peculiar natureza de tais delitos;
Considerando a necessidade de disciplinar e otimizar o atendimento das infrações penais
decorrentes do uso indevido de computadores, da Internet e de meios eletrônicos;
Considerando, finalmente, o disposto no artigo 12 do Decreto nº 33.017, de 27 de fevereiro
de 1991,
Resolve:
Art. 1º Incumbe à Diretoria do Departamento de Telemática da Polícia Civil – DETEL, a
adoção das providências de polícia judiciária destinadas à apuração da responsabilidade criminal
pelo uso indevido de computadores, da Internet e de meios eletrônicos, concorrentemente com as
unidades policiais civis de base territorial.
Art. 2º Todo o acervo da polícia judiciária relacionado com o uso indevido de computadores,
da Internet e de meios eletrônicos, em trâmite pelo Departamento de Comunicação Social – DCS,
fica transferido para o Departamento de Telemática da Polícia Civil – DETEL.
Art. 3º As autoridades policiais deverão encaminhar, por ofício, diretamente ao Departamento
de Telemática da Polícia Civil – DETEL, cópia de boletim de ocorrência, termo circunstanciado,
portaria ou auto de prisão em flagrante delito, porventura elaborado acerca do uso indevido de
computadores, da Internet e de meios eletrônicos, a fim de criar arquivo e suplementar estatisticamente
futuro banco de dados sobre casos da espécie.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

* Publicada no DOE de 29 de dezembro de 1999.
625

PORTARIA DGP-19, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1999*
Dispõe sobre a criação do Grupo Especial de Investigações sobre Infrações contra o
Meio Ambiente e dá providências correlatas.

O Delegado Geral de Polícia, no uso de suas atribuições legais,
Considerando ser dever da Polícia Civil assegurar a eficiência e a agilidade dos atos de
polícia judiciária, bem como zelar pelos interesses da Administração;
Considerando a necessidade de especialização e otimização da atuação policial civil na
repressão e investigação das infrações penais praticadas contra o meio ambiente;
Considerando por derradeiro que pelo Decreto nº 44.448, de 24 de novembro de 1999, aprazado
para viger no dia 1º de janeiro de 2000, o Departamento de Polícia do Consumidor será extinto,
bem como sua Divisão de Investigações sobre infrações contra a Saúde Pública e o Meio Ambiente;
Resolve:
Art. 1º Fica criado no âmbito do Departamento de Polícia Judiciária da Capital – DECAP, o
Grupo Especial de Investigações sobre Infrações contra o Meio Ambiente.
Art. 2º O Grupo de que trata o artigo anterior terá, dentre outras, as seguintes atribuições:
I – Assumir as investigações e presidir os atos de polícia judiciária idôneos à repressão das
infrações penais praticadas contra o meio ambiente, previstas em legislação referente à matéria;
II – Coletar, centralizar e processar as informações sobre ocorrências dessa modalidade
criminosa, organizando a respeito banco de dados específico;
III – Propor as medidas necessárias à prevenção de tais delitos.
Art. 3º O Delegado de Polícia Diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Capital –
DECAP, designará os integrantes do Grupo, que serão escolhidos conforme sua capacitação e
especialização, dentro do quadro de servidores da departamental.
Art. 4º As atribuições do Grupo poderão ser complementadas mediante Portaria do Delegado
de Polícia Diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Capital – DECAP.

* Publicada no DOE de 31 de dezembro de 1999.
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PORTARIA DGP-01, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2000*
Disciplina a recepção e o registro de ocorrências policiais e denúncias por meio eletrônico.

O Delegado Geral de Polícia,
Considerando que a Polícia Civil, para o pleno exercício das atividades Polícia Judiciária,
deve acompanhar a evolução tecnológica, com a utilização dos meios e instrumentos por ela
proporcionados;
Considerando que o Centro de Comunicações e Operações da Policia Civil – CEPOL –
encontra-se aparelhado com recursos humanos e materiais aptos a registrar ocorrências e a receber
denúncias enviadas pela Rede Internacional de Dados – INTERNET;
Considerando a constante necessidade de aperfeiçoamento das atividades e procedimentos
da Polícia Civil para otimizar os recursos e a prestação de informações e serviços à população,
Resolve:
Art. 1º Instituir o Boletim Eletrônico de Ocorrência – BEO e no CEPOL uma Equipe Especial
para o recebimento, verificação e o encaminhamento de comunicações de ocorrências e denúncias
através da INTERNET.
Parágrafo único. A Equipe Especial será dirigida por Delegado de Polícia com conhecimento
de Informática, atualizado com as rotinas policiais e integrada por servidores que atendam o mesmo
critério.
Art. 2º À Equipe Especial incumbe inicialmente o recebimento, verificação e a formalização
do registro, bem como o gerenciamento de informações sobre:
I – furto de veículos;
II – furto e extravio de documentos;
III – desaparecimento ou encontro de pessoa;
IV – denúncias e sugestões diversas referentes à segurança pública e ao desempenho da
atividade policial.
Art. 3º As comunicações referidas no artigo anterior, após a verificação dos dados fornecidos
pelo usuário, serão autorizadas pela autoridade policial da Equipe Especial e converter-se-ão
automaticamente no Boletim Eletrônico de Ocorrência – BEO, gerando retransmissão simultânea
às unidades policiais competentes.
Art. 4º Incumbe à autoridade policial da Equipe Especial a orientação e supervisão dos procedimentos e comunicações efetuados e o encaminhamento dos dados estatísticos referentes aos delitos
registrados nos BEOs.
Art. 5º A veracidade das informações será verificada pela Equipe Especial junto ao usuário,
no prazo máximo de 30 minutos, sempre que a natureza da ocorrência assim o exigir.

* Publicada no DOE de 8 de fevereiro de 2000.
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§ 1º As comunicações recebidas via INTERNET, se autorizadas pela Equipe Especial,
converter-se-ão no Boletim Eletrônico de Ocorrência que terá numeração automática e seqüencial
única, independente da natureza da ocorrência ou da circunscrição onde ocorreram os fatos.
§ 2º O usuário receberá, através de meio eletrônico, cópia do BEO para impressão.
Art. 6º Toda comunicação com o usuário será feita de forma clara e explicita, atendendo às
orientações e supervisão da autoridade da Equipe Especial ou, em sua ausência, da autoridade
policial de permanência no CEPOL, observando o preconizado pelo Roteiro de Verificação de
Ocorrência do DETEL.
Art. 7º Dentre outras atribuições, incumbe à autoridade policial a orientação e supervisão
dos procedimentos e comunicações efetuados e o encaminhamento dos dados estatísticos referentes
aos delitos registrados nos BEOs.
Art. 8º As denúncias e opiniões referentes ao desempenho da atividade policial serão imediatamente distribuídas aos órgãos policiais, segundo a sua natureza, para apreciação e eventuais
providências.
Art. 9º As autoridades das unidades policiais, tão logo cientificadas dos fatos registrados em
BEO e ocorridos em suas respectivas áreas de atuação, deverão:
Inciso I – determinar o registro do BEO em livro próprio;
Inciso II – determinar, se for o caso, as providências necessárias à investigação do ocorrido;
Inciso III – abster-se de solicitar desnecessariamente o comparecimento do noticiante, somente para a confirmação dos dados fornecidos no BEO.
Art. 10. Incumbe ao DETEL fornecer o suporte técnico aos equipamentos, rede e sistema,
bem como a atualização dos aplicativos utilizados pelo CEPOL.
§ 1º Caberá à Equipe Especial, ao CEPOL e ao Núcleo de Informática do DETEL a atualização
do Roteiro de Verificação de Ocorrências atualmente utilizado.
§ 2º Caberá ao Núcleo de Informática do DETEL, através de meio eletrônico, arquivar os
boletins eletrônicos de ocorrência e mantê-los em banco de dados para consulta, pelo prazo de
cinco anos.
Art. 11. Os procedimentos e as incumbências previstos nesta Portaria poderão ser complementados pelo Delegado de Polícia Titular do CEPOL.
Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, alcançando os atos praticados
a partir de 13 de janeiro de 2000.
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PORTARIA DGP-11, DE 29 DE JUNHO DE 2000*
Estabelece sistemática para destruição de substâncias entorpecentes produto de apreensão em inquéritos policiais.

O Delegado Geral de Polícia, com específico fundamento no art. 15, inciso I, alíneas “f” e
“p”, do Decreto nº 39.948, de 08-02-1995,
Considerando que, nos termos do art. 40, § 1º, da Lei 6.368/76, compete à Autoridade Policial
a guarda e responsabilidade das substâncias entorpecentes, ou que determinem dependência física
ou psíquica, apreendidas por infração a qualquer dos dispositivos dessa lei, até a superveniência do
trânsito em julgado da sentença;
Considerando, também, a inexistência, nas unidades policiais, de instalações físicas adredemente preparadas para armazenagem dessas substâncias tóxicas, ocasionando comprometimento à
segurança da custódia e à manutenção das propriedades químicas do material;
Considerando, ainda, a insustentável progressão desses depósitos, quer em face das expressivas
apreensões amiúde realizadas, quer pelo acúmulo decorrente das numerosas arrecadações menores
quotidianamente promovidas;
Considerando, em especial, o parecer lançado nos autos do Processo nº 53/2000, da Egrégia
Corregedoria Geral de Justiça, que, fazendo interpretação sistemática entre os §§ 1º e 2º do art. 40,
da Lei 6.368/76, bem como exegese evolutiva do mesmo diploma legal, concluiu pela possibilidade
de incineração do material entorpecente, mesmo antes do trânsito em julgado da decisão;
Considerando, finalmente, a edição do Comunicado nº 406/2000 da Egrégia Corregedoria Geral
de Justiça do Estado de São Paulo, no sentido de que, consideradas as peculiaridades do caso concreto
e ouvido o Representante do Ministério Público, deverão os Juízes de Direito encaminhar autorização
à Delegacia Geral de Polícia, enumerando os processos nos quais constam apreensões de entorpecentes, a fim de providenciar sua incineração em todo o Estado, reservando-se parcela suficiente
para a realização da prova pericial; resolve:
Art. 1º Fica terminantemente proibida a manutenção de material entorpecente armazenado
nas unidades da Polícia Civil, após a concessão de autorização judicial para destruição da substância,
respondendo pela omissão quem lhe houver dado causa ou, por qualquer meio, tiver ensejado a
procrastinação das medidas tendentes à conclusão dos procedimentos necessários à incineração.
Art. 2º No relatório final de inquérito policial que versar sobre as infrações previstas na legislação
antitóxico deverá a Autoridade Policial, caso não o tenha feito anteriormente por outra forma, representar
ao Juízo de Direito competente no sentido de que, ouvido o Representante do Ministério Público,
seja autorizada a destruição da substância entorpecente apreendida, independentemente do advento
do trânsito em julgado da sentença.
* Publicada no DOE de 30 de junho de 2000.
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§ 1º Não sobrevindo correspondente pronunciamento judicial, concessório ou denegatório,
em tempo razoável, não inferior a 30 dias, deverá a Autoridade Policial reiterar mediante ofício sua
solicitação perante o Juízo Criminal respectivo.
§ 2º Persistindo o não atendimento, deverá ser comunicada, pelas vias hierárquicas, com remessa
de cópia da documentação comprobatória dos pedidos formulados, a respectiva departamental de
subordinação da unidade, a qual se encarregará de renovar o pleito.
Art. 3º Todas as unidades policiais civis remeterão mensalmente, em trâmite reservado, anexo
à sua regular prestação de contas, quadro atualizado relativo às substâncias entorpecentes apreendidas
e mantidas sob sua custódia, discriminadas por juízo criminal competente, com indicação da quantidade
e natureza da droga, data de apreensão, números de processo, infração penal tipificada e eventual
ocorrência de decisão judicial definitiva.
Parágrafo único. Independentemente da comunicação mensal prevista no “caput” deste artigo,
deverá ser informada incontinenti à departamental respectiva toda apreensão de entorpecente que,
por sua natureza ou quantidade, implique em dificuldade ou risco de armazenamento.
Art. 4º A Assessoria Técnica da Polícia Civil, ATPC, centralizará a recepção das autorizações
judiciais para incineração de drogas e as remeterá aos Departamentos de Polícia Judiciária de São
Paulo Interior, DEINTER 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ao Departamento de Polícia Judiciária da Macro-São
Paulo, DEMACRO, ao Departamento de Investigações Sobre Narcóticos, DENARC, e ao Departamento de Polícia Judiciária da Capital, DECAP, em correspondência com a atribuição ou área de
situação da unidade policial responsável pela apreensão.
Art. 5º As departamentais mencionadas encarregar-se-ão de processar as informações recebidas
nos moldes dos arts. 3º e 4º, e, com exclusividade, centralizar a promoção, com a periodicidade
necessária e suficiente, das formalidades tendentes à destruição do material entorpecente detentor
de autorização judicial concedida, cabendo-lhes privativamente designar os locais para a incineração,
segundo imperativos de racionalidade e segurança da medida.
§ 1º Além das comunicações obrigatórias exigíveis, também deverão ser notificadas quanto
à data, hora e local da destruição, a Delegacia Geral de Polícia, a Corregedoria Geral de Justiça e a
Procuradoria Geral de Justiça, observando-se a antecedência mínima de 7 dias e o caráter absolutamente confidencial desses expedientes.
§ 2º Incumbirá à unidade policial responsável pela apreensão do entorpecente, salvo deliberação
diversa da direção departamental respectiva, o transporte seguro do material entorpecente até o
local designado para a incineração.
§ 3º Sem prejuízo das demais cautelas exigidas, providenciar-se-á a constatação técnica da
inalteração da quantidade e qualidade primitivas do material entorpecente destrutível.
Art. 6º Não incidirão as exigências previstas exclusivamente nesta portaria nos casos em
que, por qualquer motivo, a autorização judicial para destruição for concedida diretamente à unidade
policial que promoveu a apreensão da droga, ficando aquela obrigada apenas à comunicação prévia
ao departamento respectivo de subordinação.
Art. 7º Deverão, ainda, os departamentos mencionados nesta Portaria estruturar, mediante
portaria, setores específicos para centralização dos processos de captação e processamento de
informações relativas à guarda de entorpecentes por suas unidades subordinadas, bem como para
coordenação e fiscalização do cumprimento das disposições legais e administrativas aplicáveis à
destruição de entorpecentes apreendidos.
Art. 8º Nas correições ordinárias ou extraordinárias que procederem, deverão as Autoridades
Policiais Corregedoras consignar quantidade de substâncias tóxicas mantidas na unidade inspecionada, promovendo rigorosa responsabilização em caso de eventual ação ou omissão em desacordo
com as diretrizes desta portaria e demais entes normativos correlatos.
Art. 9º Esta portaria entrará em vigor 30 (trinta) dias após sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
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MODELOS

MODELO 1
RECOGNIÇÃO VISUOGRÁFICA DE LOCAL DE CRIME
HOMICÍDIO

DATA DO FATO: ____/____/____

HF

HS

HC

HS

DO LOCAL:
a) - INTERNO
TIPO

( ) residência térrea
( ) sobrado
( ) apartamento
( ) edícula
( ) cômodo isolado
( ) comércio
( ) outro ___________________________________________

QUALIDADE DA RESIDÊNCIA E CONDIÇÕES DE HIGIENE DO LOCAL:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ORDEM DE COLOCAÇÃO DE OBJETOS E MÓVEIS:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ANOTAR OS PRINCIPAIS OBJETOS EXISTENTES NA CENA DO CRIME: (cinzeiros,
cigarros, bebidas, copos, manchas, óculos, dentaduras etc. ou indícios que possam levar
ao esclarecimento de hábitos, defeitos e fraquezas da(s) vítima(s) ).
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
EXISTÊNCIA DE ANIMAIS: (cães, gatos, peixes, aves etc)
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
GELADEIRA E DESPENSA: (hábitos alimentares)
_______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
EXISTÊNCIA DE BIBLIOTECA, LIVROS, REVISTAS: (ou outros objetos que possam
auxiliar na formação da noção de gostos e hábitos intelectuais)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
BANHEIROS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS QUE POSSAM CONTER ELEMENTOS
DA PERSONALIDADE DA(S) VÍTIMA(S)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
b) - EXTERNO
ACIDENTES GEOGRÁFICOS: (rios, lagos, montes, represas, córregos etc.) ________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ESTRADA:
( ) pavimentada
( ) terra
( ) outro piso
LOGRADOURO
( ) rua
( ) avenida
GUIA E SARJETA ( ) sim
( ) não
ESGOTO
( ) céu aberto
( ) canalizado
ASPECTO GERAL DO LOCAL (tipo de construções existentes nas redondezas) _____
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
PERFIL DOS MORADORES DO LOCAL E VIZINHANÇA: _____________________
_______________________________________________________________________________
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NAS PROXIMIDADES DE ONDE SE VERIA
A CENA DO CRIME: (bares, bilhares, casas de massagens, lupanares etc.)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
CROQUI DO LOCAL DO CRIME: (desenho sem escala; representar cômodos, portas,
janelas, móveis, entradas e saídas, forma dos compartimentos (redondo, retangular,
quadrado etc.), anotando todos os detalhes que interessem ao fato).
DA ARMA UTILIZADA: MARCA ___________________ MODELO ___________________
CALIBRE___________________________. Nº CANOS_______________________
DIMENSÕES ______________________________________________________
ACABAMENTO ____________________ CAPAC.TIROS _________________________
Nº DE CARTUCHOS DEFLAGRADOS ____________________________________________
Nº DE CARTUCHOS ÍNTEGROS RECOLHIDOS NO LOCAL___________________________
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PROVAVELMENTE PERTENCENTE A _________________________________________
TIPO: ( ) SEMI-AUTOMÁTICA
( ) AUTOMÁTICA
PAÍS DE ORIGEM ___________________________________________________________
POSSUI DOCUMENTOS? ( ) sim
( ) não
ARMA BRANCA (especificar): ________________________________________________
INSTRUMENTO (especificar):_________________________________________________
DO(S) CADÁVER(ES) _______________________________________________________
POSIÇÃO DO ENCONTRO ( ) decúbito dorsal ( ) decúbito ventral
( ) deitado em ______________________________________________________________
( ) em suspensão ( ) parcial (descrever)_______________________________________
( ) total. Com utilização de ______________________________________________________________
OUTRA POSIÇÃO (especificar) ____________________________________________
SITUAÇÃO DO CADÁVER: ( ) morte recente
( ) decomposição ( ) recente ( ) avançado estado
CHEIROS E ODORES NO LOCAL: ____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
MANCHAS HIPOSTÁTICAS: ________________________________________________
HORA PRESUMIDA DA MORTE: ____________________________________________________________
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:
( ) úmido
( ) frio
( ) calor
( ) chuva

( ) seco
( ) temperatura amena

SEGUNDO INFORMES COLHIDOS NO LOCAL, HOUVE ABORDAGEM OU
QUALQUER DIÁLOGO ENTRE AUTOR E VÍTIMA?
( ) não
( ) sim - qual? ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
HOUVE REAÇÃO DA VÍTIMA? ( ) não
( ) sim - qual?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
HÁ VÍTIMAS SOBREVIVENTES? (DESTINO) _______________________________
____________________________________________________________________________________________________
FORAM OUVIDAS INFORMALMENTE? ( ) não ( ) sim: informações colhidas:
(ATENÇÃO - Ao ouvir vítima sobrevivente, procurar extrair informações sobre como
agiu o autor, se conhece sua identidade, o que havia de estranho no seu comportamento,
qual sua impressão sobre a personalidade do autor, estava ele embriagado ou sóbrio, agiu
em legítima defesa ou em reação a fato anterior (vingança), por quê? etc) ______________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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HOUVE SUBTRAÇÃO DE BENS DA VÍTIMA? (descrever) ___________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
É POSSÍVEL DETERMINAR-SE EM QUE MOMENTO OCORREU A SUBTRAÇÃO?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
VESTÍGIOS GERAIS DE INTERESSE ENCONTRADOS (descrever); ______________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
HOUVE PREOCUPAÇÃO EM CAMUFLAR VESTÍGIOS? COMO? ________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
SEGUNDO O APURADO INICIALMENTE, TRACE EM LINHAS GERAIS A PERSONALIDADE E HÁBITOS DA(S) VÍTIMA(S): (considere comentários de amigos, colegas
de trabalho, colegas de bar, vizinhos e familiares, procurando estabelecer especialmente
sua índole, como filho, pai, marido, patrão, subordinado etc)_________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
DAS TESTEMUNHAS ABORDADAS E ARROLADAS: (tecer comentários sobre o
apurado, especialmente que tragam interesse à investigação. NÃO DESCARTE QUALQUER
INFORMAÇÃO, POR MAIS ABSURDA QUE PAREÇA NO PRIMEIRO MOMENTO)
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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IMPRESSÃO PESSOAL DO INVESTIGADOR/PESQUISADOR
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
DETERMINAÇÕES DA AUTORIDADE POLICIAL QUE CHEFIOU A EQUIPE:
EQUIPE - DELPOL __________________
- INVESTIPOL _______________
JUNTE-SE AO:( )BO Nº __________ ( ) OS Nº_____________ IP Nº ____________
VÍTIMA(S) ___________________________________________________________

AUTOR(ES) __________________________________________________________
______________________________________________________________________
FICHA(S) Nº(S)

_________________, ______ de _________________ de _____

________________________________
Encarregado do preenchimento
Nome ou carimbo

________________________________
Autoridade Policial
Nome ou carimbo
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MODELO 2
RECOGNIÇÃO VISUOGRÁFICA DE LOCAL DE CRIME
FURTO/ROUBO

DATA DO FATO: ____/____/____

HF

HS

HC

HS

DO LOCAL:
a) - INTERNO
TIPO ( ) residência térrea
( ) sobrado
( ) apartamento
( ) edícula
( ) cômodo isolado
( ) comércio
( ) outro _____________________________________________________
ENDEREÇO COMPLETO: (constar logradouro, nº, bairro, andar, apto, telefone etc.)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
QUALIDADE DA CONSTRUÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DO LOCAL NO
TOCANTE À SEGURANÇA: ______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
b) EXTERNO
DESCRIÇÃO DO LOCAL: ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
ENDEREÇO COMPLETO E MEIOS DE ACESSO: ______________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
HÁ SINAIS INDICATIVOS DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO(S)? ( ) não ( ) sim
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
PESSOAS COM ACESSO AUTORIZADO AO LOCAL: _________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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ESPÓLIO ENCONTRADO (considerar os móveis e objetos encontrados e a situação
atual, no tocante à organização): _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
DESCREVER EVENTUAIS SISTEMAS ESPECIAIS DE SEGURANÇA (portas, janelas,
fechaduras, cadeados etc., cadeados, alarmes, dispositivos especiais de defesa, v.g.,
eletrificação, obstáculos, ofendículos etc.) _____________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
EXISTÊNCIA DE ANIMAIS DE GUARDA: _________________________________
____________________________________________________________________________________________________
SISTEMA ESPECIAL PARA GUARDA DE VALORES: _________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
PELO ESPÓLIO, COMO PARECE TER OCORRIDO O ACESSO AO LOCAL? _____
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
HOUVE ESCALADA, E OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS? ( ) não ( ) sim
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
VESTÍGIOS ENCONTRADOS: ____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
PARECE TER HAVIDO UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA TANTO?
FORAM ENCONTRADOS NO LOCAL? _____________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
639

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

HÁ VÍTIMA(S) DE VIOLÊNCIA REAL? ( ) não ( ) sim _____________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
HOUVE UTILIZAÇÃO DE ARMA? ( ) não ( ) sim (descrever): _______________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
HOUVE TESTEMUNHAS VISUAIS? ( ) não ( ) sim (constar nomes e endereços
completos) ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
TESTEMUNHAS REFERIDAS (nomes e endereços completos) ___________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
PERFIL DOS MORADORES DO LOCAL E REDONDEZAS _____________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
CROQUI DO LOCAL

HOUVE PREOCUPAÇÃO EM CAMUFLAR VESTÍGIOS? ( ) não ( ) sim ____
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
ROL DE BENS SUBTRAÍDOS, SEGUNDO INFORMAÇÕES NO LOCAL: _________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________ (use o verso, se necessário)
COM BASE NO MODUS OPERANDI HÁ CASOS SEMELHANTES REGISTRADOS?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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IMPRESSÃO PESSOAL DO INVESTIGADOR/EQUIPE SOBRE O CASO EM TELA:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
DETERMINAÇÕES DA AUTORIDADE POLICIAL: ___________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
EQUIPE:
DELPOL: _______________
INVESTIPOL: _______________
_______________
_______________
_______________
_______________
JUNTE-SE AO
( ) BO Nº _________ ( ) OS Nº _______ ( ) IP Nº ________ - ____ DP
AUTOR(ES) ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
FICHA(S)/FOTOS _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
HOUVE APREENSÃO E ENTREGA DE BENS? ( ) não ( ) sim. JUNTAR CÓPIA
DOS AUTOS RESPECTIVOS
OBSERVAÇÕES FINAIS__________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

_________________, ______ de _________________ de _____
________________________________
Encarregado do preenchimento
Nome ou carimbo

________________________________
Autoridade Policial
Nome ou carimbo
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MODELO 3
RECOGNIÇÃO VISUOGRÁFICA DE LOCAL DE ACIDENTE
DE TRÂNSITO

DATA DO FATO: ____/____/____

HF

HS

HC

HS

DO LOCAL:
a) - INTERNO
ENDEREÇO COMPLETO: (constar logradouro, nº, bairro, andar, apto, telefone etc.)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
QUALIDADE DA VIA PÚBLICA E CONDIÇÕES GERAIS DO LOCAL NO TOCANTE
À SEGURANÇA: _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
b) EXTERNO
DESCRIÇÃO DO LOCAL: ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
ENDEREÇO COMPLETO E MEIOS DE ACESSO: ______________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
HÁ SINAIS INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DE VEÍCULO(S)? ( ) não ( ) sim
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
PESSOAS COM ACESSO AO LOCAL: _________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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CENÁRIO ENCONTRADO (considerar os veículos encontrados e a sua situação atual)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
DESCREVER EVENTUAIS SISTEMAS ESPECIAIS DE SEGURANÇA DOS VEÍCULOS:
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
EXISTÊNCIA DE ANIMAIS NA PISTA: _________________________________
____________________________________________________________________________________________________
PELA POSIÇÃO DOS VEÍCULOS COMO PARECE TER OCORRIDO O ACIDENTE ? __
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
HOUVE DANOS ? ( ) não ( ) sim
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
VESTÍGIOS ENCONTRADOS: ____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
HÁ VÍTIMA(S) ? ( ) não ( ) sim _____________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
HOUVE TESTEMUNHAS VISUAIS? ( ) não ( ) sim (constar nomes e endereços
completos) ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
TESTEMUNHAS REFERIDAS (nomes e endereços completos) ___________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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PERFIL DOS MORADORES DO LOCAL E REDONDEZAS _____________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
CROQUI DO LOCAL

HOUVE PREOCUPAÇÃO EM PREJUDICAR O LOCAL? ( ) não ( ) sim _______
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
ROL DE BENS ARRECADADOS NO LOCAL: ________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________ (use o verso, se necessário)
IMPRESSÃO PESSOAL DO INVESTIGADOR/EQUIPE SOBRE O CASO EM TELA:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
DETERMINAÇÕES DA AUTORIDADE POLICIAL: ___________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
EQUIPE:
DELPOL: _______________
INVESTIPOL: _______________
_______________
_______________
_______________
_______________
JUNTE-SE AO
( ) BO Nº _________ ( ) OS Nº _______ ( ) IP Nº ________ - ____ DP
AUTOR(ES) ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
FOTO(S) _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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HOUVE APREENSÃO E ENTREGA DE BENS? ( ) não ( ) sim. JUNTAR CÓPIA
DOS AUTOS RESPECTIVOS
OBSERVAÇÕES FINAIS__________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_________________, ______ de _________________ de _____
________________________________
Encarregado do preenchimento
Nome ou carimbo

________________________________
Autoridade Policial
Nome ou carimbo
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Companheiros, sempre avante
Pela nossa Polícia Civil,
Combatendo sempre o mal,
Batalhando por nosso Brasil,

Salve, Salve companheiros
Da gloriosa Polícia Civil
Com amor e muita luta
Defendendo as leis do Brasil.

Salve, Salve companheiros
Da gloriosa Polícia Civil
Com amor e muita luta
Defendendo as leis do Brasil.

Levantemos a Bandeira,
Relembrando saudosos heróis.
Sempre fortes, destemidos,
Os que foram exemplos para nós.

Com justiça venceremos,
E jamais vamos esmorecer
Se preciso, morreremos,
Mas cumprindo o nosso dever.

Salve, Salve companheiros
Da gloriosa Polícia Civil
Com amor e muita luta
Defendendo as leis do Brasil.

Salve, Salve companheiros
Da gloriosa Polícia Civil
Com amor e muita luta
Defendendo as leis do Brasil.

Salve o bravo Tiradentes,
Que morreu pelo bem do Brasil.
Salve, Salve, companheiros,
Da gloriosa Polícia Civil.

Com fervor e lealdade,
Defendendo as leis do Brasil
Salve, Ó querida Pátria,
Salve nossa Polícia Civil.

Salve, Salve companheiros
Da gloriosa Polícia Civil
Com amor e muita luta
Defendendo as leis do Brasil.
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SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
POLÍCIA CIVIL

PORTARIA Nº0617/2013 – GS/DGPC - O SECRETÁRIO DA
SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL E O DELEGADO GERAL
DA POLÍCIA CIVIL DO CEARÁ DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de
suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a Polícia Civil parte integrante do Sistema Estadual
de Segurança vinculado a Secretaria de Segurança e Defesa Social –
SSPDS;
CONSIDERANDO que a Polícia Civil é Instituição permanente,
essencial à efetivação da Justiça Criminal, preservação da Ordem
Pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, conforme
dispõem o art.144, caput, da Constituição Federal e o art.1º da Lei
nº12.124/93 - Estatuto da Polícia Civil de Carreira;
CONSIDERANDO que compete à Polícia Civil, dirigida por delegados
de polícia de carreira, ressalvada a competência da União, as funções
de polícia judiciária e apuração das infrações penais, exceto as
militares, conforme o disposto no art.144, §4º, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO que o inquérito policial é o principal instrumento
formal de investigações que tem por finalidade apurar crimes, sua
autoria, materialidade e circunstâncias delitivas;
CONSIDERANDO que as sucessivas alterações, produzidas ao longo
dos anos na legislação processual penal, com repercussões nos
procedimentos policiais, estão a exigir a atualização das normas
procedimentais relativas a sua elaboração;
CONSIDERANDO que compete à administração superior da Polícia
Civil do Ceará estabelecer meios que visem a otimizar e padronizar as
atividades de polícia judiciária de todos aqueles que integram sua
estrutura organizacional;
RESOLVEM instituir o Manual de Procedimentos de Polícia
Judiciária do Estado do Ceará, regulamentado na forma do Anexo
Único desta Portaria, normatizando e disciplinando o serviço público
policial civil, a ser observado em todos os seus termos por delegados,
escrivães e inspetores de Polícia Civil do Estado do Ceará.
GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA E
DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza-Ce, aos 18
de abril de 2013.
Francisco José Bezerra Rodrigues
SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
Luiz Carlos de Araújo Dantas
DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL
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ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº0617, DE 18
DE ABRIL DE 2013
MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DO
ESTADO DO CEARÁ
TÍTULO I
DO INQUÉRITO POLICIAL
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art.1º. Compete à autoridade policial, encarregada de apurar
infrações penais, cumprir os prazos legais e manter atualizados os
registros de todas as atividades de polícia judiciária e investigativa.
Parágrafo único. A autoridade policial priorizará a apuração dos
crimes de maior gravidade e de repercussão na sociedade, sem
prejuízo da resolução daqueles considerados de médio ou menor
potencial ofensivo.
Art.2º. No âmbito da Polícia Civil do Estado do Ceará, a investigação
criminal será exercida por meio dos seguintes procedimentos
policiais:
I - inquérito policial;
II - termo circunstanciado de ocorrência (TCO);
III - autos de investigação de ato infracional;
IV - boletim de ocorrência circunstanciada (BOC).
Art.3º. Os inquéritos policiais e demais atos procedimentais de
atribuição da polícia judiciária deverão ser elaborados no Sistema de
Informações Policiais (SIP), desde a sua instauração até a remessa ao
Poder Judiciário.
Parágrafo único. Nas delegacias de polícia que ainda não estejam
interligadas ao SIP, os procedimentos policiais a que se refere o caput
do artigo 2º deverão ser gravados em mídia eletrônica e remetidos ao
responsável pela administração do SIP na PC/CE para inserção no
referido sistema, em prazo não superior a trinta dias.
Art.4º. Caberá à autoridade policial encarregada de apurar infrações
penais informar, até o dia cinco de cada mês, preferencialmente por
e-mail, à Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança
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Pública e Sistema Penitenciário (CGD), para fins de correição
eletrônica:
I – o número de inquéritos e demais procedimentos policiais
instaurados no período de 1º a 30 do mês antecedente, bem como o
quantitativo daqueles em andamento;
II – o número de inquéritos e demais procedimentos policiais
remetidos à Justiça ou à Central de Inquéritos do Ministério Público,
no período acima discriminado;
III – a relação do quantitativo de inquéritos instaurados e não
remetidos à Justiça ou à Central de Inquéritos do Ministério Público
no prazo legal, contendo as respectivas incidências penais, nome(s)
da(s) vítima(s) e, se houver, do(s) indiciado(s);
IV – relação dos TCO’s lavrados, em tramitação e remetidos à Justiça.
§1º Competirá, ainda, ao delegado titular o controle e
encaminhamento para a CGD do número de registros de boletins de
ocorrências policiais (BO’s), representações, requisições ou
requerimentos.
§2º A autoridade policial responsável poderá solicitar à CGD a
concessão de novo prazo para cumprimento do que dispõe o caput
deste artigo, desde que devidamente justificado.
§3º Na impossibilidade do envio das informações de que trata este
artigo via e-mail, a autoridade policial poderá enviá-las por meio de
fax ou outro meio físico.
Art.5º. As notícias de crimes, os requerimentos e as requisições de
instauração de inquérito e demais procedimentos policiais recebidos
na delegacia de polícia serão, imediatamente, encaminhados ao
delegado titular, que decidirá com a maior brevidade possível.
Parágrafo único. Conforme consignado nos termos do art.5º, §2º, do
Código de Processo Penal, do despacho que indeferir o requerimento
de instauração de inquérito ou de procedimento policial diverso,
caberá recurso para o Delegado Geral. Neste caso, a parte
interessada deverá ser cientificada da decisão devidamente
fundamentada.
Art.6º. Caberá à Polícia Civil colaborar com a Justiça Criminal,
prestando-lhe as necessárias informações à instrução e julgamento
dos processos criminais e à promoção das diligências requisitadas
pela autoridade judiciária e pelo Ministério Público.
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§1º Em se tratando de requisição manifestamente ilegal, a autoridade
requisitada negar-lhe-á atendimento, o que será comunicado ao
interessado mediante ofício, devidamente justificado.
§2º Em face de fundada dúvida quanto à ilegalidade da requisição, a
autoridade requisitada solicitará ao requisitante os necessários
esclarecimentos. Se, mesmo após estes esclarecimentos, persistir a
dúvida, a referida autoridade deverá encaminhar a requisição à
apreciação do Delegado Geral de Polícia Civil.
§3º Na hipótese da requisição não conter os dados mínimos
indispensáveis ao seu entendimento, a autoridade requisitada deverá
oficiar ao interessado, expondo-lhe a impossibilidade do atendimento
e, ao mesmo tempo, solicitando-lhe maiores informações.
CAPÍTULO II
DA INSTAURAÇÃO
Art.7º. O inquérito policial será iniciado:
I- Por auto de prisão em flagrante, desde que presentes os
pressupostos do art.302 e seguintes do Código de Processo Penal;
II- Por portaria, nos demais casos, ou designação, em caráter
especial, do Delegado Geral da Polícia Civil, ou nos casos de
requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a
requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para
representá-lo.
Parágrafo único. É vedada a instauração de inquérito policial por
despacho.
Art.8º. A portaria instauradora do inquérito policial conterá um relato
sucinto do fato a ser investigado, tais como os dados relativos ao dia,
horário, local da ocorrência, e, quando possível, a tipificação penal e a
indicação da autoria.
Art.9º. Competirá à autoridade policial a verificação da procedência
das informações sobre infração penal nos casos de ação penal pública
e, se constatada, determinar a instauração de inquérito policial para
apurar o fato, conforme inteligência do art.5º, §3º, do Código de
Processo Penal.
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§1º A verificação a que se refere o caput deste artigo também
ocorrerá em se tratando de crimes de ação pública condicionada ou
privada, entretanto, a instauração do procedimento policial nesses
casos dependerá dos requisitos de procedibilidade.
§2º No que tange aos crimes de ação pública condicionada ou
privada, para a instauração do respectivo procedimento, será
suficiente a manifestação da parte interessada, inclusive através de
boletim de ocorrência (BO).
§3º A representação feita verbalmente perante a autoridade policial
será reduzida a termo.
§4º Nos crimes de ação privada, a autoridade policial cientificará o
ofendido a respeito do prazo decadencial de seis (6) meses de que
dispõe para formalizar sua pretensão em juízo, consignando-se a
advertência no termo correspondente.
CAPÍTULO III
DA CAPA DOS PROCEDIMENTOS POLICIAIS
Art.10.
Na
capa
obrigatoriamente:

dos

procedimentos

policiais

constará,

I - as armas do Estado do Ceará e o cabeçalho com a designação
“Polícia Civil do Estado do Ceará” e, logo abaixo, a unidade policial;
II - o número do registro no SIP e o ano correspondente;
III - a tipificação penal provisória, a identificação do autor e do
ofendido, sempre que possível;
IV - a autuação, consignando-se o local, a data, o nome e a rubrica
do escrivão de polícia.
§1º Quando da autuação, indicar-se-á, no inquérito policial, se o
procedimento foi iniciado mediante Portaria ou Auto de Prisão em
Flagrante. Em se tratando de auto de investigação de ato infracional,
deverá constar a indicação se o procedimento foi iniciado mediante
boletim de ocorrência circunstanciado (BOC) ou Auto de Apreensão
em Flagrante.
§2º No canto superior esquerdo da capa do procedimento policial será
aposto, preferencialmente na cor vermelha, nos casos abaixo, as
seguintes expressões:
I - “indiciado preso”;
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II - “criança (ou adolescente) - prioridade”, nos casos em que figure
como sujeito passivo criança ou adolescente;
III - “idoso - prioridade”, nos casos em que figure como vítima
pessoa idosa, nos moldes preconizados pela Lei nº10.741 de 2003
(Estatuto do Idoso);
IV - “violência doméstica – prioridade”, nos casos de violência
doméstica
ou
familiar,
conforme
estabelecido
pela
Lei
nº11.340/2006;
V- “Procedimento com volume apenso”, quando o procedimento
policial se enquadrar nas hipóteses do art.21 deste manual;
V - “com representação de prisão ou outra medida cautelar”.
§3º Não será aposta numeração na capa do procedimento policial.
Art.11. No termo de autuação serão discriminados, sempre que
possível, todos os documentos autuados.
CAPÍTULO IV
DA MOVIMENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS POLICIAIS
Art.12. Os autos dos procedimentos policiais ficarão sob a guarda do
escrivão, que os manterá em cartório, providenciando para que sejam
cumpridos os despachos e determinações da autoridade policial,
observando-se os prazos legais e/ou estipulados para que voltem
conclusos.
Art.13. Incumbe ao escrivão o registro da movimentação do inquérito
policial por meio dos termos de AUTUAÇÃO, CERTIDÃO, CONCLUSÃO,
JUNTADA,
DATA,
REMESSA,
RECEBIMENTO,
ABERTURA,
ENCERRAMENTO, DESENTRANHAMENTO, dentre outros.
§1º Autuação é o termo inicial do procedimento, lavrado na capa
correspondente.
§2º Certidão é o termo que atesta o cumprimento ou não do que foi
deliberado pela autoridade policial.
§3º Conclusão é o termo que registra a entrega do procedimento à
autoridade policial.
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§4º Juntada é o termo que atesta a anexação ao procedimento
policial, mediante prévio despacho da autoridade, de qualquer
documento ou peça que deva instruí-lo.
§5º Data é o termo que indica a entrega do procedimento ao
escrivão de polícia, após a deliberação da autoridade policial.
§6º Remessa é o termo que registra a saída do procedimento da
unidade policial.
§7º Recebimento é o termo que registra a entrega do procedimento
na unidade policial.
§8º Abertura é o termo que declara a instauração de novo volume
de um procedimento policial.
§9º Encerramento é o termo que declara o término do volume de
um procedimento policial.
§10. Desentranhamento é o termo que registra a retirada dos
autos de determinado documento, mediante prévia e fundamentada
decisão da autoridade policial.
I- desentranhamento deverá ser precedido de prévio despacho da
autoridade policial, seguido de certidão do escrivão de polícia do seu
cumprimento.
II- deverão ser anexadas, sempre que possível, cópias aos autos do
procedimento policial do documento desentranhado, as quais deverão
ser autenticadas pelo escrivão de polícia.
Art.14. Os policiais civis utilizarão, como parâmetro, na confecção de
atos de comunicação oficial, as regras previstas no Manual de
Redação da Presidência da República, disponível no site:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm.
Art.15. O escrivão de polícia deverá inserir a expressão: “EM
BRANCO” no verso de cada folha de procedimentos policiais que não
tenha sido utilizada.
Art.16. Os autos deverão ser conclusos, mediante certidão cartorária,
caso as diligências designadas pela autoridade policial não forem
cumpridas no prazo designado.
§1º Idêntica providência deverá ser adotada na falta de resposta a
ofícios e de outros atos de comunicação oficial.
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§2º É vedado ao escrivão de polícia praticar quaisquer atos privativos
da autoridade policial.
Art.17. Caberá ao escrivão, dentre outros atos procedimentais, o
registro de boletins de ocorrência (BO’s) e, em sua ausência, aos
demais policiais civis.
§1º Policial civil poderá registrar BO em unidade diversa daquela
onde tem exercício funcional, desde que autorizados pela autoridade
policial oficiante.
§2º O delegado poderá nomear escrivão ad-hoc para a lavratura de
atos procedimentais, na ausência de escrivão a seu cargo, nos termos
da legislação pertinente.

CAPÍTULO V
DA INSTRUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS POLICIAIS
SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art.18. Na elaboração dos procedimentos policiais, a autoridade
policial observará o disposto no art.3º deste manual, devendo a via
original ser encaminhada ao Poder Judiciário local ou à Central de
Inquéritos do Ministério Público, conforme a pertinente legislação.
§1º Cópia integral dos autos será arquivada no cartório da respectiva
unidade policial.
§2º Os atos procedimentais serão elaborados de forma clara, precisa
e objetiva.
Art.19. As folhas dos autos de procedimentos policiais serão
numeradas pelo escrivão de polícia, no canto superior direito, e
rubricadas pela autoridade policial, podendo ser utilizado carimbo de
numeração sequencial.
Art.20. Deverá ser evitada a juntada de documentos, cópias e de
outras peças aos autos quando irrelevantes à elucidação do fato
delituoso em apuração, bem como de objetos que possam danificá-lo,
deformá-lo ou que venham a dificultar seu manuseio.
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§1º Os objetos de que trata o caput deste artigo serão registrados
em auto de apresentação e apreensão, que integrará os autos para
posterior destinação, em conformidade com a lei.
Art.21. O procedimento policial será desmembrado em volumes
sempre que cada um deles atingir duzentas (200) folhas,
aproximadamente, cabendo ao escrivão do feito a lavratura dos
termos de abertura e encerramento, observando, rigorosamente, o
seguinte:
§1º Cada novo volume conterá numeração sequencial a do anterior,
da qual não farão parte as respectivas capas;
§2º Nas capas dos novos volumes de inquéritos constará o número
do procedimento policial, número do volume, o nome do(s)
ofendido(s), do(s) indiciado(s), caso existente(s), não sendo
necessário lavrar-se a autuação.
Art.22.
As
diligências
investigativas
serão
determinadas,
exclusivamente, pela autoridade policial através de ordem de missão,
designando equipe de policiais responsável por seu cumprimento
dentro do prazo estabelecido.
§1º A equipe designada deverá velar pelo respeito aos direitos e
garantias fundamentais e à dignidade da pessoa humana, no
cumprimento da missão policial, pautando sua conduta, notadamente,
nos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade,
moralidade e eficiência.
§2º Após o cumprimento da missão, a equipe designada deverá
elaborar e apresentar à autoridade policial relatório circunstanciado,
dentro do prazo estabelecido, preferencialmente digitado, ou
manuscrito em letra legível, com a devida identificação funcional, e
datado pelos subscritores.
§3º A equipe de policiais deverá justificar ao delegado de polícia, por
meio de relatório, os casos de impossibilidade do cumprimento da
missão no prazo designado.
§4º Na elaboração do relatório, a equipe deverá priorizar informações
do interesse direto da investigação, evitando-se aquelas de exclusivo
interesse da administração, sem relação com o caso investigado.
Art.23. A autoridade policial, ao se afastar eventualmente da unidade,
apresentará a seu substituto a relação dos procedimentos que preside
e dos respectivos objetos apreendidos, se houver, fazendo constar
em cada procedimento o “despacho de transferência”, indicando, de
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SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
POLÍCIA CIVIL

forma sucinta, as diligências realizadas e, se possível, aquelas que
reputar necessárias à elucidação dos fatos investigados.
§1º Na demora ou ausência do substituto, as providências do caput
deste artigo serão apresentadas ao superior hierárquico imediato.
§2º A autoridade policial assumirá a presidência dos procedimentos
que forem transferidos por seu antecessor, mediante despacho nos
autos.
§3º A autoridade policial tomará medidas quando o afastamento
eventual ou impedimento for do escrivão de polícia, para a imediata
designação de substituto.
Art.24. A autoridade policial, quando de sua remoção de um órgão
para outro, ou afastamento a qualquer título, deverá transferir a seu
substituto legal os inquéritos policiais e demais procedimentos a seu
cargo, o acervo de objetos apreendidos e de bens patrimoniais.
Parágrafo único. Na remoção a que se refere o caput deste artigo,
deverá ser observado o procedimento padrão disciplinado na Portaria
nº2220/2008- GSPC e anexos, disponíveis no site http://
www.policiacivil.ce.gov.br/downloads/portaria-2220-de-2008.pdf.
Art.25. Nos casos de impossibilidade de conclusão de inquéritos
policiais no prazo legal, quando o indiciado estiver solto, a autoridade
policial solicitará dilação de prazo, em conformidade com o que
dispõe o art.10, §3º, do Código de Processo Penal.
Art.26. As cotas do Ministério Público serão cumpridas no prazo
estipulado, salvo impossibilidade devidamente justificada nos autos.
Art.27. O advogado da parte interessada poderá assistir a todos os
atos do procedimento policial, nos limites da lei, não podendo intervir
no interrogatório e demais inquirições, sendo sua presença e ou a
recusa em assinar consignada no termo ou no auto.
Art.28. O advogado da parte interessada, em conformidade com a lei,
terá vista dos autos dentro da repartição policial, ainda que sem
procuração, podendo copiar peças e tomar apontamentos e requerer,
por escrito, cópias, que serão autorizadas pela autoridade policial, no
limite da Lei.
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§1º O escrivão de polícia certificará, nos autos, o fornecimento de
cópias ao advogado de que trata o caput deste artigo, as quais
deverão ser providenciadas às expensas do interessado.
§2º A autoridade policial e seus agentes observarão, ainda, o que
preconiza a Portaria nº2449/2011-GDGPC, que dispõe sobre a devida
observância aos direitos e prerrogativas do advogado (disponível no
site
http://www.policiacivil.ce.gov.br/downloads/portaria%2024492011.pdf.).

Art.29. Os inquéritos oriundos de outras instituições policiais
receberão novo número, com registro no SIP, capa e autuação.
SEÇÃO II
DAS INTIMAÇÕES
Art.30. O chamamento de pessoas à repartição policial para a prática
de atos do inquérito policial e demais atos procedimentais se fará por
meio de mandado de intimação, que deverá conter:
I – o nome da autoridade policial que expedir o mandado;
II – o nome do intimado;
III – a residência do intimado, se for conhecida;
IV – a unidade policial, o lugar, o dia e a hora em que o intimado
deverá comparecer;
V – o fim para que é feita a intimação e o número do inquérito, sendo
expressamente vedado o uso de frases evasivas, tais como “para
prestar esclarecimento”;
VI – a subscrição do escrivão e a assinatura da autoridade policial.
Parágrafo único. Quando possível e visando a celeridade dos feitos, as
intimações serão realizadas pelos Correios, por email Institucional,
telefone, ou qualquer outro meio idôneo, devendo, nesses casos, o
escrivão certificar nos autos: o número do AR, o e-mail com registro
de recebimento, o número do telefone que utilizou e o do
destinatário, data, hora e nome da pessoa com quem tratou.
Art.31. O Mandado de Intimação será expedido em duas vias, ficando
uma delas com o intimado, devendo a outra ser devolvida ao cartório
da Delegacia, recibada pelo intimado.
Art.32. Caso não seja possível dar cumprimento à intimação, o
policial responsável pela diligência certificará no verso do mandado as
razões da impossibilidade, após descrever todas as providências
adotadas na tentativa de efetuar a intimação.
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Art.33. Não haverá intimação no caso das pessoas relacionadas no
art.221 do Código de Processo Penal e dos membros do Ministério
Público, devendo ser expedido ofício à autoridade a ser ouvida,
solicitando que marque dia, hora e local para a inquirição.
Art.34. Os militares serão requisitados por meio de ofício ao
comandante da unidade militar a que pertencem.
Art.35. Os servidores públicos civis serão intimados pessoalmente,
devendo, porém, a expedição do mandado ser imediatamente
comunicada ao chefe da repartição em que servirem, por meio de
ofício, com indicação de dia e hora marcados.
Art.36. Se o intimado não comparecer, a autoridade
determinará a expedição de novo mandado de intimação.

policial

Parágrafo único. Caso haja deliberado descumprimento à segunda
intimação, será o intimado conduzido à presença da autoridade
policial, mediante mandado de condução coercitiva, respeitando o que
dispõe o art.5º, inciso XI, da Constituição Federal.

SEÇÃO III
DAS INQUIRIÇÕES
Art.37. As inquirições serão formalizadas por meio de:
I – termo de depoimento ou termo de assentada
testemunhas compromissadas;

para

II – termo de declarações, para vítimas, suspeitos e em situação
indefinida;
III – auto de qualificação e interrogatório para indiciados, que
será devidamente assinado pelo interrogado e por duas testemunhas
que lhe tenham ouvido a leitura, devendo constar na peça seus
endereços e respectivos números da carteira de identidade, carteira
de trabalho, carteira profissional, passaporte, carteira de identificação
funcional civil ou militar ou de qualquer documento público que
permita a identificação do indiciado;
IV – termo de informações, para menores de 14 anos.
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§1º Quando houver necessidade de ouvir novamente qualquer
pessoa, a autoridade formalizará o auto mediante termo de
reinquirição.
§2º Se a nova inquirição recair em pessoa a ser indiciada, deverá ser
formalizado auto de qualificação e interrogatório.
Art.38. Quando a pessoa a ser ouvida não souber se expressar na
língua pátria, ser-lhe-á nomeado intérprete, que prestará
compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo,
observando-se, quanto aos impedimentos, as prescrições dos
arts.274 e 279 do Código de Processo Penal.
Parágrafo único. Quando se tratar de pessoa portadora de deficiência
auditiva ou que não saiba ler, escrever ou se expressar, deverá ser
adotado o procedimento previsto no art.192 do Código de Processo
Penal.
SEÇÃO IV
DAS TESTEMUNHAS
Art.39. Na inquirição das testemunhas, a autoridade policial deverá
atentar para os princípios da objetividade, oralidade e clareza,
observando a seguinte rotina:
I – verificação da identidade, para esclarecer se a testemunha que vai
depor é realmente a arrolada, constando no termo o número de sua
carteira de identidade e/ou qualquer dos documentos listados no
art.37, III, deste manual;
II – verificação de sua possível vinculação com o indiciado, a fim de
compromissá-la ou não;
III – advertência acerca do compromisso de dizer a verdade;
IV – inquirição sobre os fatos apurados no inquérito e suas
circunstâncias.
Art.40. Sempre que possível, as testemunhas referidas também terão
seus depoimentos reduzidos a termo.
Art.41. Nos depoimentos, deverão ser reproduzidas, tanto quanto
possível, as expressões empregadas pela testemunha.
Art.42. O depoimento deverá ser prestado na repartição policial,
podendo ser tomado no lugar em que as pessoas se encontrem, em
casos especiais, e reservadamente, para preservá-las, o que deverá
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ser registrado no respectivo termo, e posteriormente alimentado no
SIP.
Art.43. As apreciações subjetivas, feitas pela testemunha, não
deverão ser transcritas no termo de depoimento, salvo quando
inseparáveis da narrativa do fato.
Art.44. A autoridade policial e seus agentes deverão dispensar às
testemunhas o respeito e a atenção devidos, procurando mantê-las
na repartição somente o tempo estritamente indispensável.
SEÇÃO V
DO RECONHECIMENTO E DA ACAREAÇÃO
Art.45. No reconhecimento de pessoas ou coisas deverão ser
observados os requisitos contemplados nos arts.226 e 227 do Código
de Processo Penal.
Art.46. Quando não for possível o reconhecimento pessoal, realizarse-á o fotográfico, observando-se as cautelas aplicáveis àquele.
Art.47. A acareação será realizada quando fundamental para o
esclarecimento de divergências sobre fatos ou circunstâncias
relevantes acerca do delito que se apura.
Art.48. No termo de acareação, a autoridade policial reproduzirá os
pontos divergentes dos depoimentos ou das declarações anteriores,
de forma resumida.
Art.49. A autoridade policial não se dará por satisfeita com a simples
ratificação dos depoimentos ou das declarações anteriores, mas
procurará esclarecer, sempre que possível, pela perquirição insistente
e pelas reações emotivas dos acareados, se algum deles falta com a
verdade.
Art.50. A critério da autoridade policial que presidir as investigações,
os depoimentos poderão também ser gravados em áudio e vídeo, na
forma da lei, e juntados aos autos e ao SIP.
SEÇÃO VI
DA BUSCA DOMICILIAR
Art.51. A busca domiciliar será realizada, sempre que possível, com a
presença da autoridade policial e de duas testemunhas, em cujo
procedimento deverá ser observando o disposto no art.240 e ss do
Código de Processo Penal.
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Art.52. A autoridade policial somente procederá busca domiciliar, sem
mandado judicial, em caso de flagrante delito, ou quando houver
consentimento do morador.
Parágrafo único. O consentimento do morador se fará por escrito, na
presença de duas testemunhas que acompanharão as buscas, se
possível, e será juntado ao auto.
Art.53. Ao representar perante a autoridade judiciária por expedição
de mandado de busca, a autoridade policial deverá fazê-lo de forma
fundamentada, indicando o mais precisamente possível, o local onde
será cumprido, o nome do morador ou sua alcunha, os motivos e os
fins da diligência.
Art.54. No curso da busca domiciliar, os executores deverão, ad
cautelam, adotar providências para resguardar os bens, valores e
numerários existentes no local, e se tratando de apreensão de
equipamentos de informática, adotarão os devidos cuidados para a
preservação dos dados, com imediato encaminhamento à perícia;
Parágrafo único. Os executores da busca providenciarão os meios
necessários para que o morador e as testemunhas acompanhem a
realização da diligência em todas as dependências do domicílio,
evitando-se constrangimentos desnecessários aos moradores;
Art.55. É obrigatória a leitura do mandado antes do início da busca e
em caso de resistência que a impossibilite, será realizada em
momento oportuno.
Art.56. Ocorrendo necessidade de entrada forçada, em virtude de
ausência dos moradores, a autoridade policial adotará medidas para
que o imóvel seja fechado e lacrado após a realização da busca que,
nesse caso, será necessariamente presenciada por duas testemunhas.
Art.57. Após a realização da busca, mesmo quando a diligência
resultar negativa, será lavrado auto circunstanciado pelos executores,
que o assinarão juntamente com as duas testemunhas presenciais,
observando-se o modelo inserido no SIP;
Art.58. Cópia do auto de apresentação e apreensão será fornecida ao
detentor ou apresentante do material apreendido, se policial, quando
se tratar de arma para fins de percepção da recompensa prevista em
norma.
Art.59. A busca em repartições públicas, quando necessária, será
antecedida de contato com o dirigente do órgão onde será realizada,
aplicando-se, no que couber, o previsto nesta Seção.
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SEÇÃO VII
DA INTERCEPTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS,
DE TELEMÁTICA E DE INFORMÁTICA
Art.60. A interceptação de comunicações telefônicas e de sistemas de
informática e telemática para prova em investigação criminal
dependerá de decisão judicial e correrá em autos apartados, não
devendo constar nos autos principais referência à interceptação
pleiteada, conforme exigência legal de sigilo.
Art.61. Na representação por qualquer das interceptações deverá
constar que à sua realização é necessária a apuração da infração
penal investigada, devendo a autoridade policial:
I – demonstrar que a prova não pode ser colhida por outros meios
disponíveis;
II – descrever com clareza o objeto da investigação;
III – apresentar a qualificação do(s) investigado(s) ou justificar a
impossibilidade de fazê-lo;
IV – indicar os meios a serem empregados;
V – instruir a representação com as peças investigativas que entender
necessárias à comprovação da necessidade da medida.
Art.62. No encaminhamento de representações por interceptação de
comunicações telefônicas e de sistemas de informática e telemática, a
autoridade policial deverá observar o que prescreve a Lei 9.296/96, a
Resolução nº59 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e
posteriores alterações advindas da Resolução nº84.
Art.63. Deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os
procedimentos de interceptação, dando ciência ao Ministério Público,
que poderá acompanhar a sua realização.
Art.64. A interceptação solicitada pela autoridade policial será
operacionalizada, exclusivamente, pela Coordenadoria de Inteligência
– COIN/SSPDS, a cujo administrador deverá ser expedido ofício
solicitando o cumprimento da decisão judicial, e os registros somente
serão disponibilizados à autoridade policial representante ou a quem
o juiz autorizar.
Parágrafo único. O ofício de que trata o caput será instruído com
cópia da decisão judicial que deferiu a medida pleiteada, e demais
documentos encaminhados pela autoridade judiciária.
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Art.65. Cumprida a diligência de interceptação telefônica, conforme
disposto no §2º, do art.5 º da lei nº9.296/96, a autoridade policial
encaminhará o resultado da interceptação ao juiz, acompanhado de
auto circunstanciado, que deverá conter o resumo das operações
realizadas.
SEÇÃO VIII
DO EXAME DE CORPO DE DELITO E DAS PERÍCIAS EM
GERAL
Art.66. Quando a infração deixar vestígios, a autoridade policial
requisitará exame pericial, conforme o disposto no art.158 do Código
de Processo Penal.
Art.67. Os documentos, instrumentos e objetos relacionados com o
crime, após apreendidos, serão imediatamente encaminhados para
exame pericial, quando interessar à investigação.
Art.68. Em situações de comprovada urgência, a requisição do exame
pericial será feita por telefone à Coordenadoria Integrada de
Operações de Segurança (CIOPS), e formalizada posteriormente, se
necessário.
Art.69. Os instrumentos empregados para a prática da infração penal
serão encaminhados para exame pericial, a fim de se lhes verificar a
natureza e eficiência.
Art.70. Na impossibilidade da realização do exame de corpo de delito,
por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá
suprir-lhe a falta, conforme preceitua o artigo 167, do Código de
Processo Penal.
Art.71. A autoridade policial providenciará, imediatamente, o
isolamento do local do crime para que não se altere o estado das
coisas, até a chegada dos peritos criminais.
Art.72. Quando, para decisão da lavratura de auto de prisão em
flagrante, for imprescindível o resultado do exame de corpo de delito,
a autoridade policial aguardará o resultado da perícia, mesmo que em
laudo provisório.
§1º Na impossibilidade da elaboração do laudo pericial de que trata o
caput, ainda que provisório, a autoridade policial decidirá,
fundamentadamente, observando os preceitos legais inerentes à
matéria.

18

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
POLÍCIA CIVIL

§2º O escrivão de polícia certificará, nos autos do pertinente
procedimento policial, a impossibilidade que trata o parágrafo
anterior.
Art.73. Ao requisitar o exame pericial, a autoridade policial deverá
determinar o desentranhamento das peças a serem examinadas,
somente remetendo o inquérito à Perícia Forense (PEFOCE) quando
esta providência for indispensável à realização do exame.
Parágrafo único. Sempre que for solicitado, a autoridade policial
remeterá cópias de depoimentos, interrogatórios ou outras peças dos
autos visando um melhor desempenho da atividade pericial.
Art.74. Na impossibilidade de realização de perícia direta deverá ser
requisitada a indireta.
Art.75. Sempre que necessário, a autoridade policial requisitará à
PEFOCE a colheita do material a ser examinado.
Art.76. A nomeação de peritos não oficiais, conforme o disposto no
§1º do art.159 do Código de Processo Penal, somente deverá ocorrer
na falta de perito oficial.
Art.77. Na ausência de peritos oficiais, o exame será realizado por
duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior,
escolhidas de preferência entre as que tiverem habilitação técnica
inerente à natureza do exame, de acordo com o que dispõe o §1º do
art.159, do Código de Processo Penal.
Art.78. No caso de perícia requisitada por carta precatória, a
autoridade policial deprecante formulará os quesitos, e a deprecada
providenciará a realização do exame, junto ao setor competente da
polícia científica.
Art.79. Ao encaminhar qualquer material para ser periciado, além das
informações já comuns ao ofício de remessa, neste deverá constar,
obrigatoriamente, o número do SIP referente ao procedimento policial
ao qual o material encaminhado está vinculado, e o nome do autor do
fato, sempre que conhecido.

SEÇÃO IX
DA CARTA PRECATÓRIA
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Art.80. A carta precatória será processada e expedida, em duas vias,
por meio de ofício ou por email institucional, fac-símile ou por outro
meio idôneo, comprovado o recebimento pela autoridade deprecada.
§1º Compete à autoridade deprecante a formulação das perguntas a
serem feitas de modo nítido, claro e objetivo, bem como a instrução
da carta precatória com a documentação necessária.
§2º Sempre que possível, serão fornecidos os dados pessoais,
profissionais e referenciais indispensáveis à identificação e localização
da(s) pessoa(s) a ser(em) ouvida(s).
§3º A carta precatória expedida por e-mail será impressa e autuada.
Art.81. A carta precatória será registrada no SIP ou em livro próprio.
Art.82. Cumprida a carta precatória, a autoridade policial deprecada
deverá devolvê-la com as peças produzidas ou arrecadadas, com a
maior brevidade possível.
Art.83 A carta precatória procedente de outros Estados ou a eles
destinadas será, sempre que possível, intermediada pela Delegacia de
Capturas e Polinter – DECAP.
Parágrafo único. A providência a que alude o caput deste artigo não
será necessária em se tratando de carta precatória dentro do Estado
do Ceará.
Art.84. A autoridade policial deprecada deverá dar prioridade ao
cumprimento das cartas precatórias.
Parágrafo único. Na impossibilidade de cumprimento da diligência
deprecada, a autoridade policial deverá devolver a carta no menor
prazo possível, indicando as razões do não atendimento.
Art.85. A indiciação por meio de carta precatória ocorrerá quando
solicitada e devidamente instruída pela autoridade policial deprecante.
SEÇÃO X
DO INTERROGATÓRIO E DO INDICIAMENTO
Art.86. No interrogatório, a autoridade policial deverá reproduzir,
tanto quanto possível, as expressões empregadas pelo interrogado,
procurando esclarecer, numa sequência lógica, o fato e suas
circunstâncias, sem perder de vista o estabelecido no art.187 do
Código de Processo Penal.
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§1º O termo de qualificação e interrogatório apenas deverá ser
elaborado após a comprovação de materialidade do delito e de sua
autoria. Não havendo elementos suficientes para o indiciamento, o
investigado deverá ser ouvido em termo de declarações, mantendose em cartório, se possível, cópia de seu documento de identidade
civil.
§2º O interrogado deverá
permanecer em silêncio.

ser

esclarecido

do

seu direito

de

§3º Tratando-se de pessoa portadora de deficiência auditiva ou que
não saiba ler, escrever ou expressar-se, proceder-se-á na forma do
parágrafo único, art.38, deste manual.
§4º Havendo mais
separadamente.

de

um

indiciado,

serão

interrogados

§5º Poderá a autoridade policial realizar a gravação digital de áudio e
vídeo do termo de qualificação e interrogatório, conforme a lei.
Art.87. As perguntas que o interrogado se negar a responder serão
consignadas, assim como as razões invocadas para tal recusa.
Art.88. A autoridade policial não procederá ao indiciamento se do
exame de indícios, de depoimentos e de outras evidências constantes
nos autos restar convicção de que o suspeito não cometeu a infração
penal investigada.
Parágrafo único. As razões do não indiciamento serão esclarecidas em
despacho fundamentado ou no relatório final do inquérito policial.
Art.89. A autoridade policial observará que a confissão é apenas um
dos meios de prova, devendo guardar harmonia com as demais
provas coligidas, e ser colhida de forma espontânea.
Parágrafo único. Quando o suspeito confessar a autoria do crime,
desacompanhado de advogado, a autoridade policial providenciará
para que duas testemunhas acompanhem a oitiva e assinem o
respectivo termo.
Art.90. Quando o indiciado se encontrar em local incerto e não
sabido, não sendo possível realizar seu interrogatório, a autoridade
policial determinará sua qualificação, em termo próprio, de forma
indireta.
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Art.91. Se, no curso de inquérito, a autoridade policial verificar que o indiciado
é suspeito da autoria de outros delitos, ainda não investigados e que não
guardem conexão ou continência com o primeiro, deverá ouvi-lo sobre os fatos
novos, em autos apartados.
Parágrafo único. Quando a autoridade policial verificar a ocorrência de crimes
praticados em outra circunscrição providenciará a remessa dos autos à
autoridade policial competente.
Art.92. A autoridade policial, sempre que necessário, representará
fundamentadamente pela concessão das medidas cautelares, observando-se
os requisitos legais cabíveis.
Parágrafo único. Quando couber a representação por medida acautelatória no
relatório final, a autoridade policial fará constar o pedido em seu cabeçalho,
com destaque.
SEÇÃO XI
DA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL
Art.93. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal,
conforme preconizado na Lei nº12.037/09.
Art.94. A identificação civil é atestada por qualquer dos seguintes documentos:
I – carteira de identidade;
II – carteira de trabalho;
III – carteira profissional;
IV – passaporte;
V – carteira de identificação funcional civil ou militar;
VI – outro documento público que permita a identificação do indiciado.
Art.95. A autoridade policial providenciará para que seja anexada cópia da
identificação civil e/ou criminal do indiciado aos autos do procedimento policial.
§1º A providência a que se refere o caput deste artigo também será adotada
quando da comunicação do auto de prisão em flagrante delito.
§2º Na impossibilidade da juntada de cópia da identificação a que se refere
este artigo, o escrivão de polícia deverá justificá-la mediante certidão exarada
nos autos ou por outro meio idôneo.
Art.96. A despeito de apresentado documento de identificação, poderá ocorrer
identificação criminal nas seguintes hipóteses:
I – o documento apresentar rasura ou tiver indício de falsificação;
II – o documento apresentado for insuficiente para identificar cabalmente o
indiciado;
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III – o indiciado portar documentos de identidade distintos, com informações
conflitantes entre si;
IV – a identificação criminal for essencial às investigações policiais, segundo
despacho da autoridade judiciária competente, que decidirá de ofício ou
mediante representação da autoridade policial, do Ministério Público ou da
defesa;
V – constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes
qualificações;
VI – o estado de conservação ou a distância temporal ou da localidade da
expedição do documento apresentado impossibilite a completa identificação
dos caracteres essenciais.
Parágrafo único. As cópias dos documentos apresentados deverão ser
juntadas aos autos do inquérito, ou outra forma de investigação, ainda que
consideradas insuficientes para identificar o indiciado.
Art.97. Quando houver necessidade de identificação criminal, a autoridade
encarregada tomará as providências necessárias para evitar o
constrangimento do identificado.
Art.98. A identificação criminal incluirá o processo datiloscópico e o fotográfico,
que serão juntados, se possível, aos autos do procedimento policial respectivo.
Art.99. É vedado mencionar a identificação criminal do indiciado em atestados
de antecedentes ou em informações não destinadas ao juízo criminal, antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória.
Art.100. A autoridade policial deve atentar para a coleta do perfil genético
como forma de identificação criminal, conforme preconizado na Lei
nº12.654/12.
Art.101. Quando da impossibilidade de identificação do indiciado, com o seu
verdadeiro nome ou outros qualificativos, a autoridade policial deverá, se
descoberta sua qualificação, retificá-la, por termo nos autos, sem prejuízo da
validade dos atos precedentes.
Art.102 – Com vistas a atualização dos bancos de dados civis ou criminais,
nada
obsta a coleta de imagens dos investigados, que poderá ser inserida nos
autos.
SEÇÃO XII
DOS PRAZOS PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL
Art.103. A autoridade policial deverá envidar todos os esforços para concluir os
inquéritos policiais no prazo de 30 (trinta) dias, não havendo indiciado preso,
valendo-se de pedidos de prorrogação, fundamentadamente, nos casos de
comprovada complexidade para a elucidação do fato, conforme a lei.
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Parágrafo único. Se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou
preventivamente, o inquérito policial deverá terminar no prazo de 10
(dez) dias, contado a partir do dia em que se executar a ordem de
prisão.
Art.104. O inquérito policial de que trata a Lei nº11.343/06, deverá
ser concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver
preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto, podendo a autoridade
policial, mediante pedido justificado, requerer ao juiz a duplicação dos
referidos prazos.
SEÇÃO XIII
DO RELATÓRIO
Art.105. A autoridade policial deverá encerrar o inquérito policial com
minucioso relatório do que tiver sido apurado, com clareza e
objetividade.
§1º No relatório, a autoridade policial evitará a emissão de juízo de
valor, salvo quando imprescindível à elucidação do fato.
§2º A elaboração do relatório é obrigatória, mesmo nos inquéritos
iniciados por auto de prisão em flagrante.
Art.106. No relatório, a autoridade policial narrará o fato, discorrerá
acerca das diligências realizadas e concluirá sobre a materialidade e
autoria da infração penal, indicando o dispositivo legal violado,
podendo citar jurisprudência e doutrina.
Art.107. O cabeçalho do relatório conterá, sempre que possível, os
seguintes itens:
I - o número do inquérito;
II - a incidência penal;
III - o nome do indiciado (ou investigado) ou outro indicativo pelo
qual se possa identificá-lo;
IV - o nome da vítima;
V – a indicação de representação por prisão ou outra medida
cautelar.
Art.108. Deverão ser evitadas, no relatório, transcrições extensas de
termos de inquirições, cumprindo à autoridade policial, quando
necessário, repetir apenas os trechos essenciais ao esclarecimento de
sua exposição.
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Art.109. Concluído o inquérito, a autoridade policial determinará, por
despacho, a remessa dos autos ao Poder Judiciário, juntamente com
os objetos apreendidos.
Parágrafo único. Não sendo possível a remessa das coisas
apreendidas, conforme preceitua o caput, por ter sido dado destino
diverso, a autoridade policial fará constar a justificativa em seu
relatório.
CAPÍTULO VI
DA PRISÃO EM FLAGRANTE
Art.110. Apresentada uma pessoa na unidade policial, sob suspeita de
autoria de crime em estado de flagrância, a autoridade policial
analisará o caso e decidirá sobre a autuação do conduzido, de forma
discricionária, fundamentada, e em conformidade com a legislação
processual vigente.
§1º Decidindo pela autuação, a autoridade policial ouvirá o condutor
e colherá, desde logo, sua assinatura, entregando a este cópia do
termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva
das testemunhas que o acompanharem, de vítima, se houver, e ao
interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita,
colhendo, após cada oitiva, suas respectivas assinaturas, lavrando a
autoridade, ao final, o auto.
§2º Se a autoridade policial decidir pela não autuação, ouvirá, da
mesma forma, o condutor, testemunhas, vítima e conduzido, bem
como adotará todas as providências necessárias para resguardar as
provas.
Art.111. A Autoridade Policial procederá a lavratura de Auto de Prisão
em Flagrante Delito verificada a verossimilhança das informações
sobre a prática de infração penal, e satisfeitas as condições de
procedibilidade, caso em que, ouvirá, imediatamente o condutor,
testemunhas, vítimas e o acusado e determinará as medidas
complementares necessárias a cerca dos fatos.
Parágrafo Único. Se necessário, após as oitivas, expedirá a(a) guia(a)
necessárias a realização do(s) exame(s) periciais legais, inclusive de
corpo de corpo de delito ad cautelam.
(NR dada pelo art. 1º da Portaria nº 1618/2013-SSPDS/DGPC, datada de
03 de outubro de 2013, publicada no DOE nº 192 de 11/10/2013)
Art.112. No decorrer da autuação em flagrante, a autoridade policial
deverá:
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I – cientificar o autuado acerca dos seus direitos e garantias previstos
nos incisos LXII, LXIII e LXIV do art.5º da Constituição Federal;
II – entregar a nota de culpa ao autuado, mediante recibo, nos
moldes preconizados pelo art.306, §2º, do Código de Processo Penal;
III - comunicar à família ou à pessoa indicada pelo autuado a sua
situação, e declinar o nome dos responsáveis por sua prisão ou por
seu interrogatório policial.
Art.113. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão
comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público
e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. (redação dada pela
Lei nº12.403, de 2011).
§1º. Em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão,
será encaminhado ao juiz competente e ao Ministério Público, o auto
de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu
advogado, cópia integral para a Defensoria pública.
§2º Desde que entenda presentes os requisitos constantes nos
artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a autoridade policial
representará pela prisão preventiva do(s) indiciado(s) ou por outra
medida cautelar, encaminhando o pedido juntamente com a
comunicação da prisão em flagrante ao juiz.
Art.114. Nos casos de autuação em flagrante por um dos crimes
tipificados na Lei nº11.343/06, a autoridade policial deverá:
I - lavrar despacho que justifique os motivos que a nortearam para a
classificação do crime, obedecendo às disposições do art.28, §2º e
art.48, §2º do referido diploma legal.
II - providenciar o exame de constatação preliminar da droga,
devendo o laudo definitivo ser juntado ao respectivo procedimento
policial, antes da sua conclusão, se possível.
Art.115. A autoridade policial competente para a lavratura de auto de
prisão em flagrante será a do local da prisão, que providenciará, ao
final, a remessa dos autos, e a remoção do preso e dos objetos
apreendidos, se existentes, para a autoridade policial do município ou
da área circunscricional em que ocorreu o fato.
Art.116. A autoridade policial que presidir auto de prisão em flagrante
delito deverá instruí-lo com todas as informações possíveis para a
efetiva aplicação da lei penal.
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Art.117. Quando o conduzido não estiver em condições físicas ou
psíquicas de ser prontamente interrogado, a autoridade policial
concluirá o auto sem ouvi-lo, e neste caso, apenas o qualificará,
consignando nos autos a impossibilidade de seu interrogatório.
§1º Na hipótese prevista no caput deste artigo, a autoridade policial
ouvirá o conduzido posteriormente, em auto de interrogatório e na
presença de duas testemunhas, quando possível.
§2º Quando o indiciado se recusar a assinar, não souber ou não
puder fazê-lo, a autoridade policial tomará as providências
determinadas no §3º do art.304 do Código de Processo Penal.
Art.118. Enquanto permanecer em cartório, o preso será
acompanhado por, pelo menos, dois policiais, com a missão exclusiva
de custodiá-lo.
Parágrafo único. O número de policiais será acrescido sempre que a
periculosidade ou a quantidade de presos o exigir.
Art.119. Em todos os casos de prisão, a autoridade policial deverá
adotar medidas necessárias à preservação da integridade física e
moral do preso.
§1º A autoridade policial, se reputar necessário, poderá transferir o
preso para local mais seguro, podendo, inclusive, autuá-lo em outra
circunscrição, comunicando essa providência ao Juiz competente, ao
Ministério Público, ao advogado constituído, se houver, ou à
Defensoria Pública, e à família ou pessoa indicada pelo autuado.
§2º O preso será colocado em ambiente e condições condizentes com
a dignidade da pessoa humana, evitando-se constrangimentos com
situações além daquelas inerentes à condição de custodiado.
Art.120. Quando se tratar de prisão de advogado por crime no
exercício da profissão, a autoridade policial comunicará o fato,
imediatamente, à seccional local da Ordem dos Advogados do Brasil
para, se assim o desejar, fazer-se representar na lavratura do auto.
Parágrafo único. Não se tratando de crime praticado no exercício da
profissão, a autoridade policial comunicará o fato à respectiva
Seccional da OAB.
Art.121. A prisão em flagrante de parlamentares federais e estaduais
apenas ocorrerá em casos de crime inafiançável, devendo a
autoridade policial, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, remeter os
autos do inquérito à respectiva Casa Legislativa.
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Art.122. Os vereadores não poderão ser presos em flagrante, por
suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na
circunscrição de seu Município.
Art.123. Os Juízes e membros do Ministério Público não poderão ser
presos, senão por ordem judicial escrita e fundamentada do tribunal
competente ou em flagrante de crime inafiançável.
§1º No caso de prisão por crime inafiançável, a autoridade policial,
após a lavratura do auto de prisão em flagrante, procederá à imediata
apresentação do magistrado ou membro do Ministério Público ao
Presidente do Tribunal de Justiça ou Procurador-Geral de Justiça
respectivo, encaminhando-se todas as peças produzidas, mediante
ofício circunstanciado.
§2º Em se tratando de crime afiançável, não haverá prisão nem
autuação, devendo apenas ser feita a comunicação do fato ao
Presidente do Tribunal ou Procurador-Geral respectivo.
Art.124. Policial civil preso em flagrante ou em virtude de ordem
judicial permanecerá em prisão especial durante o curso da ação
penal e até que a sentença transite em julgado, ou enquanto não
perder a condição de policial.
Art.125. Quando da prisão em flagrante de militares, a autoridade
policial deverá solicitar a presença de um membro da respectiva
corporação, de preferência de nível hierárquico igual ou superior ao
do preso, visando acompanhar a lavratura do auto e, logo após,
procederá a entrega do autuado à unidade militar mais próxima,
mediante ofício, para fins de custódia.
Parágrafo único. O ofício a que se refere o caput deste artigo deverá
encaminhar a respectiva nota de culpa.
Art.126. Nos casos de prisão em flagrante de militares estaduais, de
policiais civis do Grupo APJ, e de agentes penitenciários, a autoridade
policial comunicará, imediatamente, à CGD, observado o disposto na
Lei Complementar nº98/11.
Art.127. Os agentes e funcionários diplomáticos não serão presos ou
detidos, por estarem imunes a toda jurisdição criminal.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, ainda, aos entes
familiares dos agentes diplomáticos bem como ao pessoal de serviço
da Embaixada.
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Art.128. Os cônsules e funcionários consulares honorários somente
gozarão de imunidade com relação aos atos praticados no exercício
de suas funções.
Art.129. O agente consular não será preso em flagrante delito quando
cometer crime no exercício dos atos de ofício, conforme
entendimento do STF, exarado no HC 81158/RJ DJ 19-12-2002.
Art.130. Em se tratando de prisão preventiva de cônsules e
funcionários consulares honorários, devem ser observados os
preceitos insculpidos no art.41º do Decreto n. 61.078, de 26 de julho
de 1967 (Convenção de Viena sobre relações consulares).
Art.131. No caso de prisão de índio não-integrado ou não
emancipado, será solicitada a presença de um representante da
Fundação Nacional do Índio (FUNAI) para atuar como curador.
Parágrafo único. Na impossibilidade do comparecimento de
representante do órgão de assistência ao índio, será indicada pessoa
idônea para exercer a função prevista no artigo anterior.
Art.132. Se o delegado de polícia for vítima de cometimento de crime,
não deve presidir o auto de prisão em flagrante (RT 602/347), exceto
se for o único do município e outro não houver que possa substituí-lo.
CAPÍTULO VII
DAS PROVIDÊNCIAS RELACIONADAS A ATOS INFRACIONAIS
PRATICADOS POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Art.133. Para a aplicação do disposto neste capítulo, a autoridade
policial atentará para o art.2º da Lei nº8.069, de 13.07.1990,
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que considera criança a
pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela
entre doze e dezoito anos.
Art.134. As crianças encontradas em ato infracional serão
imediatamente entregues aos pais ou responsável, mediante termo
de responsabilidade.
Parágrafo único. Na falta de pais ou responsável, a criança será
entregue ao juiz da Vara da Infância e da Juventude ou ao juiz que
exerça essa função.
Art.135. Quando houver flagrante de adolescente por ato infracional,
a autoridade policial adotará uma das seguintes providências:
I – O encaminhará, incontinenti, à delegacia especializada do lugar,
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juntamente com os objetos apreendidos e as pessoas maiores de
dezoito anos que, porventura, tenham sido presas com o
adolescente;
II – A autoridade policial encaminhará o adulto à unidade policial
competente, para as pertinentes providências;
III – Onde não houver delegacia especializada, lavrará o auto de
apreensão ou boletim de ocorrência circunstanciado, na forma do
art.173 da Lei nº8.069/90, observando-se sempre o disposto nos
artigos 174 e 175 do mesmo Diploma Legal.
Art.136. Havendo dúvida quanto à menoridade do conduzido, a
autoridade determinará, de imediato, diligências visando verificar
essa situação e, na impossibilidade de solução do impasse em tempo
hábil, procederá como se ele de menoridade fosse.
Art.137. Nos casos envolvendo crianças e adolescentes, a autoridade
policial deverá, ainda, observar as orientações do respectivo juizado.
Art.138. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e
administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes, às
quais se atribua autoria de ato infracional.
Parágrafo único. Qualquer notícia a respeito do fato não poderá
identificar a criança ou adolescente, vedando-se de fotografia,
referência a nome, apelido, filiação, parentesco, residência e,
inclusive, iniciais do nome e sobrenome.
CAPÍTULO VIII
DOS PROCEDIMENTOS E MEDIDAS ASSEGURADOS À
PROTEÇÃO DO IDOSO
Art.139. É assegurada a prioridade na tramitação dos procedimentos
e na execução dos atos de diligências que compõem o procedimento
policial em que figure como vítima pessoa com idade igual ou superior
a 60 anos.
Art.140. Compete à autoridade policial observar os crimes previstos
na Lei nº10.741/03, cuja pena máxima privativa de liberdade não
seja superior a 4 (quatro) anos, aplicando-se o procedimento previsto
na Lei nº9.099/95 e, subsidiariamente, no que couber, as disposições
do Código de Processo Penal.
Art.141. Não se aplica o disposto nos artigos 181 e 182 do Código
Penal aos crimes definidos no Título II do referido diploma e nos
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demais praticados contra
nº10.741/03.

idoso, em conformidade

com a Lei

Parágrafo único. Os crimes definidos no supracitado diploma legal são
de ação pública incondicionada.
Art.142. A autoridade policial observará a Portaria nº811/2012GDGPC, que designa a 3ª Delegacia Distrital para a apuração das
infrações penais praticadas contra idoso, tipificadas no Título VI,
capítulo II, art.95 e ss. da Lei nº10.741/03, no Código Penal e demais
normativos, que subsidiariamente se aplicam à espécie, nesta capital.
CAPÍTULO IX
DOS PROCEDIMENTOS POLICIAIS RELACIONADOS AOS
CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A
MULHER
Art.143. Para a aplicação no que dispõe este Capítulo, a autoridade
policial observará o que preceitua a Lei nº11.340, de 07 de agosto de
2006.
Art.144. A autoridade policial que tomar conhecimento de ocorrência
envolvendo a prática de violência doméstica e familiar contra a
mulher, preso em flagrante delito o agressor, adotará, de imediato,
sem prejuízo de outras medidas, os procedimentos previstos no
art.12 da Lei nº11.340/06, observando o que dispõe o art.11 do
mesmo Diploma Legal.
Art.145. A autoridade policial, nos casos de ocorrência de que trata
este capítulo e que não configure prisão em flagrante delito, expedirá,
de imediato, requerimento ao Juizado da Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher, solicitando medidas protetivas constantes
dos artigos 22 a 24 da Lei nº11.340/06.
Art.146. A autoridade policial, em caso de descumprimento por parte
do agressor de medida protetiva de urgência deferida, lavrará,
sempre que possível, auto de prisão em flagrante delito por infração
ao art.330 do Código Penal Brasileiro.
Parágrafo único. Quando não for o caso de prisão em flagrante, a
autoridade policial deverá instaurar inquérito policial e poderá
representar, fundamentadamente, sobre a prisão preventiva do
agressor ao Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
relatando o fato, anexando cópia da Portaria e do Boletim de
Ocorrência do novo registro.
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CAPÍTULO X
DOS PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A CRIMES
ELEITORAIS
Art.147. Em se tratando de crime eleitoral, quando no local da
infração não existir órgão da Polícia Federal, a Polícia Judiciária
Estadual terá atuação supletiva (Resolução TSE nº11.494/82 e
Acórdãos nº16.048, de 16 de março de 2000 e 439, de 15 de maio
de 2003).
§1º Quando tiver conhecimento da prática da infração penal eleitoral,
a autoridade policial deverá informar, imediatamente, ao juiz
eleitoral.
§2º No caso de flagrante delito, após lavrar o respectivo auto, a
autoridade policial deverá comunicar imediatamente a prisão do
autuado ao juiz eleitoral, ao Ministério Público Eleitoral, à Defensoria
Pública, caso o infrator não tenha advogado legalmente constituído,
bem como à família do preso ou a pessoa por ele indicada, conforme
previsto no art.306, §1º, do Código de Processo Penal.
§3º O procedimento policial, nos crimes eleitorais, com exceção do
previsto no §1º deste artigo, somente será instaurado mediante
requisição escrita do Ministério Público Eleitoral ou do juiz eleitoral.
CAPÍTULO XI
DOS PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A CRIMES
FUNCIONAIS
Art.148. Compete a Delegacia de Assuntos Internos (DAI/CGD) a
instauração das investigações de delitos que tenham repercussão
funcional ou que sejam praticados em razão da função e que
constituam ou possam caracterizar desvio de condutas atinentes aos
policiais civis, militares, bombeiros militares e agentes penitenciários,
conforme art.2º do Decreto nº30.841, de 07 de março de 2012.
Parágrafo único. Nos demais casos, tratando-se de inquéritos policiais
que envolvam policiais civis, militares estaduais ou agentes
penitenciários, a autoridade policial comunicará à CGD, no prazo
máximo de 72 (setenta e duas) horas, informando o número do
procedimento, por meio digital.
CAPÍTULO XII
DA CONCESSÃO E DO RECOLHIMENTO DA FIANÇA
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Art.149. Independentemente do registro no SIP, nas delegacias de
polícia, haverá um livro especial, com termos de abertura e de
encerramento, numerado e rubricado em todas as suas folhas pela
autoridade, destinado especialmente aos termos de fiança. O termo
será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade e por quem
prestar a fiança, e dele extrair-se-á certidão para juntar-se aos autos.
Parágrafo único. A autoridade policial somente poderá conceder fiança
nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não
seja superior a 4 (quatro) anos, conforme disposto no art.322 do
Código de Processo Penal, alterado pela Lei nº12.403/11.
Art.150. Quando do exame de afiançabilidade da infração penal, a
autoridade policial observará o disposto nos incisos XLII, XLIII e XLIV
do art.5º da Constituição Federal e na Lei nº8.072/90.
Art.150. Nos casos de crimes afiançáveis na esfera policial, a
autoridade arbitrará a fiança independentemente de requerimento,
desde que não haja qualquer das restrições previstas nos artigos 323
e 324 do Código de Processo Penal.
Art.152. A decisão que
fundamentada nos autos.

denegar

a

fiança

será

devidamente

Art.153. Em se tratando de valores em dinheiro, o recolhimento se
dará com a guia própria de depósito de fiança na rede bancária.
Art.154. A fiança prestada em joias, pedras ou metais preciosos será
recolhida mediante ofício, acompanhado do laudo de avaliação
elaborado por peritos, em conformidade com o artigo 331 do Código
de Processo Penal.
Art.155. Nos crimes cujo processo e julgamento competem à Justiça
Estadual, o recolhimento da fiança seguirá, ainda, as orientações dos
respectivos órgãos judiciários.
§1º A autoridade policial decidirá, mediante despacho fundamentado,
sobre a concessão da fiança até a comunicação da prisão em
flagrante ao Poder Judiciário.
§2º A comunicação de que trata o parágrafo anterior deverá ser
instruída com a cópia do termo de fiança, alvará de soltura e o
comprovante do recolhimento do valor arbitrado.
Art.156. O depósito de valores referentes à fiança será feito até o
primeiro dia útil seguinte ao do recebimento, ressalvados os casos de
33

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
POLÍCIA CIVIL

comprovada impossibilidade.
Art.157. Nos lugares em que o depósito não se puder fazer de pronto,
o valor será entregue ao escrivão ou pessoa idônea, a critério da
autoridade, e dentro de três dias dar-se-á seu recolhimento na forma
da lei, fazendo constar no termo de fiança.
Art.158. Quando da concessão de fiança de que trata o artigo
anterior, o escrivão fará constar no recibo por ele emitido, o nome da
autoridade policial que a concedeu, o valor pago, o nome do
afiançado e o número do inquérito policial.
Art.159. A certidão do termo de fiança e o comprovante do
recolhimento serão juntados aos autos do inquérito.
CAPÍTULO XIII
DAS COISAS APREENDIDAS
Art.160. Nos cartórios das unidades policiais haverá depósito e,
quando possível, cofre destinado à guarda das coisas apreendidas.
Art.161. Logo após a realização da perícia, a autoridade policial
providenciará a remessa das coisas apreendidas ao órgão
competente, juntando ao inquérito o seu comprovante.
Art.163. As coisas arrecadadas que interessarem à investigação serão
regularmente apreendidas, em conformidade com o “auto de
apresentação e apreensão”, disponibilizado no SIP.
§1º No depoimento do apresentante deverá ser consignado a
indicação do local, da data, nome da pessoa em poder de quem a
coisa foi encontrada e demais circunstâncias.
§2º As coisas arrecadadas somente serão recolhidas ao depósito,
após a lavratura do respectivo auto de apresentação e apreensão.
Art.164. As coisas apreendidas e recolhidas no depósito a que se
refere o artigo anterior, até sua remessa ao órgão competente,
ficarão sob a responsabilidade do escrivão de polícia que lavrou o
respectivo procedimento ou, na falta deste, de servidor
expressamente designado pela autoridade policial.
§1º O escrivão de polícia providenciará para que as coisas
apreendidas sejam identificadas com uma cópia do auto de apreensão
e apresentação, sob a supervisão e fiscalização da chefia do cartório.
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Art.165. Quando a coisa apreendida, por sua natureza ou volume,
não puder ser acondicionada no depósito, será guardada em outro
local
adequado,
juntando-se
aos
autos
a
documentação
comprobatória de seu destino.
Art.166. Os veículos automotores vinculados a procedimentos
policiais e/ou judiciais serão encaminhados aos depósitos da Polícia
Civil mediante formulário próprio, cujo modelo se encontra no anexo
à
Portaria
nº158/2011-GDGPC,
disponibilizado
no
site:
http://www.policiacivil.ce.gov.br/downloads/Formulario-depositoveiculo.pdf.
Parágrafo único. O automóvel aprendido poderá ser recolhido na
própria sede da delegacia quando dispuser de condições para sua
guarda, ficando, neste caso, sob a responsabilidade de seu titular, a
quem compete dar conhecimento do fato ao gerente do depósito mais
próximo, para fins de registro e controle no sistema.
Art.167. Quando cabível, a restituição de coisas apreendidas será
feita mediante termo próprio, observando-se o disposto no art.120 e
seus parágrafos do Código de Processo Penal.
Art.168. Na devolução de bens apreendidos, a autoridade policial
exigirá a apresentação de nota fiscal ou de outro documento idôneo
que comprove a propriedade. Na impossibilidade, poderá proceder a
auto de reconhecimento de objeto ou coisa.
§1º A liberação de veículos apreendidos se fará mediante termo de
devolução, elaborado pela autoridade policial e encaminhado ao
gerente do Depósito da Polícia Civil.
§2º Os bens que trata o parágrafo anterior só devem ser entregues,
após se verificar que atendem às condições de trafegabilidade
estabelecidas pela Lei nº9.503/97, ao seu proprietário, quando
habilitado, ou à pessoa habilitada indicada por ele, acostando-se
cópia da CNH aos autos.
Art.169. Sob pena de responsabilidade, fica expressamente proibido o
uso de coisas apreendidas por servidores policiais, ainda que na
condição de fiel depositário, salvo em caso de autorização judicial.
Art.170. As substâncias entorpecentes, tão logo sejam apreendidas,
serão acondicionadas em sacos plásticos transparentes, devidamente
lacrados, contendo a indicação de sua natureza, a quantidade e/ou
peso e o número do respectivo inquérito.
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§1º As unidades policiais competentes para apuração de crimes
relacionados à Lei nº11.343/06 deverão possuir balanças de precisão
em seus respectivos cartórios, destinadas à pesagem das substâncias
apreendidas.
§2º Quando da apreensão de objetos usados para a prática de crimes
de que trata a Lei nº11.343/06, bem como da utilização de dinheiro
ou cheque emitido como ordem de pagamento, observar-se-á o
disposto no art.62, §§1º e 2º, do sobredito Diploma Legal.

Art.171. Na apreensão de grandes quantidades de drogas ilícitas, a
autoridade policial deverá solicitar ao juiz competente autorização
para sua incineração, guardando-se as amostras necessárias para a
preservação da prova.
§1º Deferido o pedido, será procedida a destruição da droga na forma
prevista no artigo 32, §§1º e 2º, da Lei nº11.343, de 2006.
§2º A autorização judicial de que trata o caput deste artigo é
dispensável quando se tratar de plantações ilícitas, conforme disposto
no art.32, caput, da Lei nº11.343, de 2006.
Art.172. Não se evidenciando infração penal, ou nas hipóteses em
que não for conhecida a vítima ou o proprietário, os bens ou valores
apreendidos ou arrecadados deverão ser identificados com o registro
policial que lhe deu causa e guardados até que haja determinação
superior sobre sua destinação.
§1º Quando a apresentação da coisa ocorrer no plantão, depois de
apreendida, será encaminhada para a unidade policial da respectiva
circunscrição.
§2º As armas, acessórios ou munições apreendidas que não
constituam prova no inquérito deverão ser encaminhadas ao
Comando do Exército, com base no disposto no art.25, da Lei
nº10.826/03.
CAPÍTULO XIV
DO SEQÜESTRO E DA INDISPONIBILIDADE DOS BENS
Art.173. Sempre que houver indícios veementes de que o indiciado
adquiriu bens imóveis com os proventos da infração, a autoridade
policial representará ao juiz competente pelo sequestro desses bens,
ainda que tenham sido transferidos a terceiro.
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Parágrafo único. A mesma providência será adotada quando se tratar
de bens móveis adquiridos em idêntica circunstância e não sujeitos à
busca e apreensão.
Art.174. Efetuado o sequestro, a autoridade policial envidará esforços
para concluir o inquérito com a indispensável brevidade, a fim de
evitar que a medida seja prejudicada, conforme o previsto no art.131,
inciso I, do Código de Processo Penal.
Art.175. A representação pelo sequestro será instruída com peças
comprobatórias da conveniência da medida.
Art.176. Tratando-se da apuração de condutas ilícitas insertas na Lei
nº8.429/92, concernentes a atos de improbidade administrativa, a
autoridade policial representará ao juiz pela decretação da
indisponibilidade dos bens do indiciado, em face do que dispõe o
art.37, §4º, da Constituição Federal.
CAPÍTULO XV
DOS INCIDENTES
Art.177. Quando no curso da investigação houver indícios da prática
de crime imputado a magistrado ou a membro do Ministério Público, a
autoridade policial, mediante despacho fundamentado, remeterá
imediatamente os autos ao tribunal competente ou ao ProcuradorGeral de Justiça, para as providências de sua competência.
Art.178. Quando do extravio ou destruição dos autos originais de
inquérito policial, será feita a restauração, aplicando-se, no que
couber, o disposto nos arts.541 e seguintes do Código de Processo
Penal.
Art.179. Quando verificada a ocorrência de graves irregularidades na
condução do inquérito, o superior imediato poderá, por meio de ato
fundamentado, avocá-lo e propor a designação de outra autoridade
para presidi-lo, ouvido previamente o Delegado Geral da Polícia Civil.
§1º Em qualquer caso, o Delegado Geral poderá avocar autos de
inquérito, desde que motivadamente.
§2º Tratando-se de avocação motivada por irregularidades, a
autoridade a que se refere o §1º deste artigo encaminhará à CGD
cópia do respectivo auto para medidas disciplinares cabíveis.
Art.180. O inquérito transferido e oriundo de outras instituições
policiais será, obrigatoriamente, registrado no livro de tombo,
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recebendo novo número, capa e autuação, dispensando-se nova
portaria e renumeração das folhas.
Parágrafo único. Para efeito de controle, a capa anterior será mantida
no procedimento.
Art.181. Quando do retombamento de procedimentos policiais, será
observado o disposto no art.29 deste manual.
Art.182. Os desmembramentos e junções de inquéritos policiais já
aforados dependerão de anuência do juiz competente.
Art.183. Os pedidos de informações de habeas corpus e de mandados
de segurança serão atendidos, com a devida celeridade, pelo
presidente do inquérito.
Parágrafo único. Na ausência da autoridade coatora e não tendo
havido redistribuição do inquérito, caberá ao superior imediato prover
as informações.
Art.184. Surgindo, em qualquer fase do inquérito, dúvidas quanto à
higidez mental do indiciado, a autoridade policial representará ao juiz
competente no sentido de submetê-lo a exame médico-legal,
consoante o disposto nos arts.149, §1º e 150 do Código de Processo
Penal.
TÍTULO II
DO TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA
Art.185. A autoridade policial, ao tomar conhecimento de infrações
penais de menor potencial ofensivo, providenciará a lavratura de
Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), seguindo o rito previsto
no art.69 da Lei nº9.099/95.
§1º Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo as
contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima
não superior a dois anos, cumulada ou não com multa, conforme
prescreve o art.61 do referido Diploma Legal.
§2º Nos crimes de lesões corporais de natureza leve e culposas e nos
demais de ação penal pública condicionada, lavrar-se-á TCO somente
mediante representação.
Art.186. Na hipótese do encaminhamento do autor do fato ou seu
compromisso de comparecer ao juizado, não se imporá prisão em
flagrante, nem será exigida a fiança.
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Art.187. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência
lavrará termo circunstanciado e o encaminhará, sempre que possível,
imediatamente, ao juizado, com o autor do fato e a vítima.
Art.188. O termo circunstanciado, após lavrado e numerado no SIP,
será registrado em livro próprio, de forma sequencial.
Art.189. A autoridade policial consultará o SIP e, sempre que
possível, a Delegacia de Capturas (DECAP), acerca da existência de
mandado de prisão contra o conduzido, cujas informações serão
anexadas ao TCO.
Art.190. Havendo conexão de crime de menor potencial ofensivo com
outro da competência do juízo comum, deverá ser adotado o
procedimento previsto no Código de Processo Penal, ou seja,
autuação em flagrante ou instauração de inquérito policial por
portaria, conforme o caso.
TÍTULO III
DOS LIVROS CARTORÁRIOS
Art.191. São Livros Cartorários de uso obrigatório:
I - Livro de Registro de Instauração e Remessa de Inquéritos
Policiais, inclusive os recebidos dos órgãos congêneres;
II - Livro de Termos de Fiança Criminal, nos moldes do art.329 do
Código de Processo Penal;
III - Livro de Registro de Inquéritos Policiais devolvidos pelo
Poder Judiciário, para diligências complementares;
IV - Livro de Registro de Carta Precatória;
V - Livro de Registro de Bens e Valores Apreendidos;
VI - Livro de Registro de Termo Circunstanciado de Ocorrência
(TCO´s);
VII – Livro de Registro de Procedimentos de Menores;
VIII – Livro de Registro de Laudos Periciais.
Art.192. Os livros cartorários obrigatórios conterão termos de
abertura e encerramento, lavrado pelo Escrivão Chefe de cartório, e
rubricados pela autoridade policial.
Parágrafo único. O termo de encerramento será lavrado após o
integral preenchimento do livro, ou quando de sua eventual
substituição por outro.
Art.193. Os livros obrigatórios, inclusive os encerrados, ficarão sob a
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guarda e responsabilidade do chefe ou escrivão encarregado do
cartório, a quem competirá providenciar as escriturações e ou
arquivo.
Art.194. Os livros cartorários serão escriturados com caneta de tinta
azul ou preta, não podendo conter rasuras, emendas ou entrelinhas.
Art.195. Os registros lavrados nos livros cartorários não poderão ser
cancelados.
Parágrafo único. No caso de erro ou rasura no preenchimento, será
feito novo registro com a retificação necessária, fazendo-se menção
ao lançamento anterior.
TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art.196. É dever do policial civil trajar-se de forma compatível com o
decoro da função, usar uniforme padronizado quando determinado
pela Autoridade Policial, especialmente em operações ostensivas, e
dispensar tratamento adequado, célere e eficiente ao cidadão e/ou
usuário em geral dos serviços prestados pela Instituição.
Art.197. Incumbe à autoridade policial disponibilizar, observando as
regras de segurança, local apropriado para o advogado entrevistar-se
com o cliente preso, bem como autorizar seu acesso aos autos de
inquéritos policiais e demais atos procedimentais, podendo copiar
peças e tomar apontamentos, nos limites da lei, conforme disposto na
Portaria
nº2449/2011-GDGPC,
disponibilizada
no
site:
http://www.policiacivil.ce.gov.br/downloads/portaria%2024492011.pdf.
Art.198. Em conformidade com as regras estabelecidas pelo Tribunal
de Contas do Estado (TCE), e na legislação que rege a matéria, as
diárias a que faz jus o servidor serão solicitadas pelo titular da
unidade orgânica em requerimento padrão dirigido ao diretor do
departamento a cuja unidade policial seja subordinada.
§1º Deverá ser utilizado o requerimento padrão a que se refere o
caput deste artigo, que se encontra no anexo da Portaria de
nº2944/2010-GSPC,
disponível
no
site
http://www.policiacivil.ce.gov.br/downloads/solicitacao-dediarias.pdf.
§2º As diárias serão solicitadas antes do deslocamento do servidor,
exceto em casos urgentes, dentre outros, como o deslocamento para
a lavratura de auto de prisão em flagrante e de termo circunstanciado
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de ocorrência, cumprimento de mandados de prisão e diligências
requeridas pelo Poder Judiciário, desde que assinalado o caráter de
urgência da diligência pela autoridade requisitante.
Art.199. A autoridade policial providenciará para que seja preenchido
o formulário do mapa diário de controle de viatura necessário ao
devido registro do deslocamento de viaturas de qualquer natureza,
cujo modelo se encontra disponibilizado no site eletrônico:
http://www.policiacivil.ce.gov.br/downloads/mapa-diario-de-controled-viaturas.pdf, conforme instituído pela Portaria nº1129/2011.

Art.200. Sendo o inquérito policial um instrumento próprio de polícia
judiciária, presidido pela autoridade policial, a atuação de seus
agentes se fará por meio de ordem de serviço expedida pelo
delegado, exceto nos casos de flagrante delito ou de urgência no
estrito cumprimento do dever legal.
Art.201. Compete ao agente policial comunicar à autoridade todo fato
de que tenha conhecimento e que possa interessar à atividade de
polícia judiciária.
Art.202. Compete, ainda, ao agente policial elaborar relatórios de
suas atividades, especificando os resultados das diligências por ele
realizadas, de forma a atestar sua produtividade e possibilitar a
retomada das diligências por outro policial.
Art.203. Toda irregularidade ocorrida nas unidades policiais deverá
ser, incontinenti, comunicada ao superior imediato da circunscrição,
sob pena de responsabilidade.
Art.204. As autoridades policiais deverão abster-se da divulgação,
pelos órgãos de comunicação, de imagens de pessoas tidas como
suspeitas ou indiciadas em inquéritos policiais, face aos princípios
estatuídos nos incisos X, XLI, XLIX e LVII, do art.5º da Constituição
Federal, salvo quando por elas formalmente autorizada.
Art.205. A autoridade policial, designada para instaurar ou dar
prosseguimento a inquérito policial em caráter especial, ficará
vinculada ao feito até sua efetiva conclusão, independentemente de
lotação, salvo por determinação em contrário do Delegado Geral da
Polícia Civil.
Parágrafo único. Concluído o procedimento, a autoridade policial
remeterá cópia do seu relatório à autoridade designante.
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Art.206. A autoridade policial, antes de iniciar o interrogatório,
cientificará o investigado, quando couber, acerca dos benefícios da
confissão e da delação premiada.
Art.207. O escrivão diligenciará para arquivar em pasta própria todos
os documentos expedidos ou recebidos na sua unidade, excetuandose aqueles vinculados aos procedimentos policiais.
Art.208.
Nas
inquirições
de
servidores
públicos
efetivos,
especialmente policiais, bastará consignar o endereço da unidade de
lotação, dispensando-se o endereço de residência, nos termos do
art.76, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro.
Art.209. As notícias de crimes registradas em outras unidades, cuja
apuração é de atribuição específica de delegacias especializadas, a
estas deverão ser comunicadas com toda brevidade, por meio de
ofício, fax ou email institucional ou outro meio digital institucional,
para a adoção das pertinentes providências.
Art.210. Quando no curso de investigação policial, houver indício de
prática de infração penal por membro da Defensoria Pública do
Estado, a autoridade policial comunicará imediatamente o fato ao
Defensor Público-Geral, que designará membro da Defensoria Pública
para acompanhar a apuração de forma sigilosa, conforme dispõe o
Art.64, parágrafo único, inciso XII da Lei Complementar Estadual
nº06, de 1997.
Art.211. A autoridade policial comunicará à polícia federal o extravio,
perda, furto, roubo, recuperação ou apreensão de armamento em
procedimentos policiais no prazo de 48 horas, em conformidade com
o Provimento Correcional nº003/2012-CGD, de 18/01/2012.
Art.212. Quando a autoridade policial, no curso de investigação, se
deparar com vítima ou testemunha sob ameaça, e exposta a grave e
a atual perigo em virtude de colaboração ou de informações
prestadas, deverá encaminhá-la ao Programa de Proteção à Vítima e
à Testemunha Ameaçada (PROVITA), ou a outro programa oficial
similar, visando seu ingresso.
Parágrafo único. A solicitação será dirigida ao Departamento de
Inteligência Policial (DIP) desta Instituição, que a encaminhará ao
respectivo programa.
Art.213. A autoridade policial e seus agentes guardarão estrita
observância à Lei nº12.124/93 (Estatuto da Polícia Civil), aos ditames
da Lei Complementar nº98, de 13 de junho de 2011, que cria, no
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âmbito da Administração Direta do Poder Executivo Estadual, a CGD e
às regras editadas por esse órgão de disciplina em provimentos
correcionais e demais atos normativos, publicados no Diário Oficial do
Estado e divulgados às unidades orgânicas da Polícia Civil do Estado
do Ceará.
Art.214. Deverão ser revistos e atualizados os fluxogramas e rotinas
do SIP, visando possibilitar a efetivação de todos os atos
procedimentais previstos neste Manual.
Art.215. Os casos omissos serão resolvidos pelo Delegado Geral, que
poderá consultar o Conselho Superior de Polícia Civil.
*** *** ***
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POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO

Recife, 27 de agosto de 2007.

PORTARIA GAB/ PCPE Nº. 640/2007.

Aprova o Manual de Procedimentos de Polícia Judiciária, para
emprego no âmbito da Polícia Civil de Pernambuco, e dá outras
providências.

O CHEFE DE POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições,
CONSIDERANDO ser papel constitucional da Polícia Civil o exercício das funções
de polícia judiciária estadual e a apuração das infrações penais, exceto as militares;
CONSIDERANDO que o Inquérito Policial é a materialização do resultado final da
principal atividade desenvolvida pela Polícia Civil;
CONSIDERANDO que as sucessivas alterações, produzidas ao longo dos anos na
legislação processual penal, com repercussões no Inquérito Policial, estão a exigir a
atualização das normas procedimentais relativas a sua elaboração;
CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade de se estabelecer os meios que visem
facilitar o trabalho de todos aqueles que operam as atividades de Polícia Judiciária e
de apuração das infrações penais, no âmbito da Polícia Civil pernambucana,
R E S O L V E:
Art.1º Fica aprovado o Manual de Procedimentos de Polícia Judiciária, apenso a
esta, para utilização pelas autoridades e servidores da Polícia Civil de Pernambuco,
quando no exercício dessa atividade.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Art.3º Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente as Portarias
GAB/PCPE nº. 288, de 07 de fevereiro de 2001 e 1.768, de 28 de agosto de 2003.
TÍTULO I
DO INQUÉRITO POLICIAL
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1° Compete à Autoridade Policial, encarregada de apurar infrações penais,
cumprir os prazos legais e remeter, até o dia 05 de cada mês, à Unidade de
Coordenação dos Procedimentos Policiais - UNICOPPOL - os seguintes dados:
I – número de Inquéritos que foram remetidos à Justiça ou à Central de Inquéritos do
Ministério Público, no período de 01 a 30 do mês antecedente;
II – número de Inquéritos instaurados no período e dos existentes em andamento;
III – número de ocorrências policiais, representações, requisições ou requerimentos
recebidos;
IV – relação dos Inquéritos instaurados e não remetidos à Justiça ou à Central de
Inquéritos do Ministério Público no prazo legal, contendo as respectivas incidências
penais, nomes das vítimas e, se houver, dos indiciados;
V – relação dos Termos Circunstanciados de Ocorrência lavrados, em tramitação e
remetidos à Justiça.
Parágrafo único. Os Inquéritos instaurados nas Circunscrições da Capital serão
remetidos à Central de Inquéritos do Ministério Público por intermédio da
UNICOPPOL.
Art. 2° Quando a Autoridade Policial indeferir a instauração de Inquéritos, em face de
ocorrências ou requerimentos recebidos, deverá justificar tal decisão em despacho
fundamentado, comunicando ao interessado que, em relação a ela, caberá recurso
ao Chefe de Polícia.
Parágrafo único. No despacho do Chefe de Polícia, favorável à instauração do
Inquérito, constará a indicação de outra Autoridade Policial para presidi-lo.
Art. 3° As requisições feitas por juízes e membros do Ministério Público deverão ser
prontamente atendidas, nos termos da legislação vigente, desde que
manifestamente legais.
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Art. 4° Sendo a apuração dos crimes eleitorais de competência da Polícia Federal, a
abertura de Inquérito Policial, por parte da Autoridade Policial Estadual, nesses
casos, somente deverá ser efetivada onde não houver Autoridade Policial Federal.
Parágrafo único. Sendo o caso de flagrante delito, caberá à Autoridade Policial lavrar
o auto respectivo, devendo este, de imediato, ser encaminhado à apreciação do juiz
eleitoral da respectiva zona.
CAPÍTULO II
DA INSTAURAÇÃO
Art. 5° Compete à Autoridade Policial, nos termos do art. 4° do Código de Processo
Penal, visando apurar as infrações penais e sua autoria, instaurar Inquérito em todos
os casos em que se verificar ilícito de ação pública incondicionada, e nos de ação
pública condicionada ou privada, quando preenchidos os requisitos de
procedibilidade.
Art. 6° Nos casos de crimes, cuja ação penal seja de iniciativa pública condicionada
à representação, ou de iniciativa privada, a Autoridade Policial deverá evitar a
exigência do instrumento formal respectivo, principalmente por meio de advogado,
bastando que, por escrito, a parte manifeste sua intenção de forma inequívoca.
§ 1° A representação feita oralmente perante a Autoridade Policial será reduzida a
termo.
§ 2° Nos crimes de natureza privada, a parte será orientada a respeito do prazo
decadencial que dispõe, para formalizar sua pretensão em Juízo, devendo tal
conhecimento ser devidamente registrado no seu termo de declarações.
Art. 7° O Inquérito Policial será iniciado:
I – por Auto de Prisão em Flagrante Delito, quando ocorrerem os pressupostos do
art. 302 do Código de Processo Penal, observando-se as formalidades previstas no
art.304 e seguintes do mesmo diploma legal;
II – por portaria, nos demais casos, ou designação, em caráter especial pelo Chefe
de Polícia, até mesmo nos casos de requisições judiciais ou do Ministério Público,
ficando vedada a sua instauração por simples despacho.
Parágrafo único. Nos Inquéritos Policiais que envolvam policiais civis ou militares
estaduais, a Autoridade Policial remeterá à Corregedoria Geral da Secretaria de
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Defesa Social, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, cópia do auto de prisão em
flagrante ou da portaria respectiva, e de todas as peças dos autos, por ocasião da
conclusão do feito.
Art. 8° A portaria inaugural deverá conter um relato sucinto da infração penal e,
quando possível, seu enquadramento penal e autoria.
CAPÍTULO III
DA CAPA DO INQUÉRITO
Art. 9° A capa do Inquérito Policial conterá, obrigatoriamente:
I – as armas do Estado de Pernambuco e o cabeçalho com a designação “Polícia
Civil de Pernambuco – Inquérito Policial”;
II – o número do registro e o ano correspondente;
III – a unidade policial, a incidência penal, a Autoridade Policial, o escrivão, o
município, a comarca, o(s) indiciado(s) e a(s) vítima(s);
IV – a autuação;
Parágrafo único. O nome do indiciado e a incidência penal somente deverão ser
lançados na capa do Inquérito após a iniciação.
Art. 10. No termo de autuação serão discriminados, sempre que possível, todos os
documentos autuados.
Art. 11. Nas capas dos novos volumes de Inquérito não serão preenchidas as
autuações.
Art. 12. Os Inquéritos com apensos terão suas capas carimbadas com a expressão
“Inquérito com Apenso”.
CAPÍTULO IV
DA MOVIMENTAÇÃO
Art. 13. Os autos do Inquérito ficarão sob a guarda do escrivão que providenciará o
cumprimento dos despachos exarados pela Autoridade Policial e diligenciará para
que lhe voltem conclusos, após serem devidamente cumpridos.
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Art. 14. O escrivão deverá envidar esforços para que se cumpram, o mais rápido
possível, os despachos da Autoridade, sobretudo nos casos em que a celeridade
seja essencial.
CAPÍTULO V
DA INSTRUÇÃO
Seção I
Disposições Gerais
Art. 15. As diligências e providências necessárias à instrução do Inquérito serão
ordenadas pela Autoridade Policial por meio de despachos.
Art. 16. Os Inquéritos serão elaborados em 02 (duas) vias, sendo a original enviada
à Justiça Criminal ou à Central de Inquéritos do Ministério Público, conforme o caso,
no prazo legal, e a cópia, arquivada em Cartório.
Art. 17. Todo e qualquer ato do Inquérito deverá ser elaborado no computador,
excetuadas as situações de comprovada impossibilidade, quando poderá ser escrito
a mão, de forma legível.
Art. 18. As folhas do Inquérito serão numeradas pelo escrivão e rubricadas por ele e
pela Autoridade Policial.
Art. 19. As cópias de documentos inseridas nos autos deverão ser autenticadas.
Parágrafo único. Deverá ser evitada a juntada aos autos de peças que nada
contribuam para a elucidação do fato delituoso.
Art. 20. O desentranhamento de qualquer peça do Inquérito deverá ser antecedido
de despacho da Autoridade Policial e atestado por certidão.
Parágrafo único. Após a produção da certidão de que trata esse artigo, a mesma
deverá ser lavrada em folha não numerada, e apensada no respectivo espaço da
peça desentranhada.
Art. 21. O Inquérito será desmembrado em tantos volumes quantos forem
necessários para aglutinar em um só processado todas as peças que constituem os
autos, sendo que cada volume deverá conter até 200 (duzentas) folhas, cabendo ao
escrivão a lavratura dos termos de encerramento e abertura.
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§ 1°. Os novos volumes terão numeração seqüencial, da qual não farão parte suas
respectivas capas.
§ 2° As capas dos novos volumes conterão apenas o preenchimento, nos impressos,
do número de registro do Inquérito e do livro de tombo.
§ 3º Em caso de erro, na seqüência numérica das folhas do Inquérito Policial, a
Autoridade Policial deverá determinar que o escrivão retifique-as, certificando o ato.
Art. 22. Os processados de natureza administrativa necessários à instrução do
Inquérito, quando volumosos, serão apensados aos autos principais, mediante termo
de apensamento.
Art. 23. Não deverão ser juntados aos autos do Inquérito objetos que possam
danificá-lo, deformá-lo ou que venham a dificultar o seu manuseio.
Parágrafo único. Os documentos de que tratam o caput deste artigo deverão ficar
apensos aos autos, devendo constar auto de apresentação e apreensão dos
mesmos.
Art. 24. O resultado das diligências determinadas no curso do Inquérito deverá ser
trazido para os autos mediante informação escrita, prestada por policial designado,
evitando-se a juntada de ordens e interesse da administração.
Art. 25. Toda documentação que constituir materialidade de delito deverá ser
apreendida, mediante o respectivo termo, ainda que recebida de outros órgãos e
não apenas juntada aos autos.
Art. 26. É vedado ao escrivão praticar quaisquer atos privativos da Autoridade
Policial.
Art. 27. As cotas do Ministério Público deverão ser cumpridas no prazo estipulado,
salvo justificada impossibilidade, circunstância em que a Autoridade Policial deverá
encaminhar os autos à Justiça, solicitando dilação do prazo.
Art. 28. O advogado poderá assistir a todos os atos do Inquérito, neles não podendo
intervir, sendo sua presença consignada no termo ou auto, ainda que não o deseje
assinar, caso em que deverá constar a assinatura de duas testemunhas presenciais.
Art. 29. O advogado terá vista dos autos do Inquérito, ainda que sem procuração,
podendo copiar-lhe peças, tomar apontamentos e requerer-lhe cópia que somente
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será fornecida após requerimento formalizado e devidamente autorizado pela
Autoridade Policial.]
Seção II
Das Intimações
Art. 30. O chamamento de pessoas à repartição policial, para a prática de atos do
Inquérito, será formalizado por meio de intimação, que deverá conter:
I – o nome da Autoridade Policial que expedir o mandado;
II – o nome do intimado;
III – a residência do intimado, se for conhecida;
IV – a unidade policial, o lugar, o dia e a hora em que o intimado deverá comparecer;
V – o fim para que é feita a intimação, sendo expressamente vedado o uso de frases
evasivas, tais como “para prestar esclarecimento”;
VI – a subscrição do escrivão e a assinatura da Autoridade Policial.
Art. 31. Não haverá intimação no caso das personalidades relacionadas no art. 221
do Código de Processo Penal e dos membros do Ministério Público, devendo ser
expedido ofício à autoridade a ser ouvida, solicitando que marque dia, hora e local
para a inquirição.
Art. 32. Os militares serão requisitados por meio de ofício endereçado ao
comandante da unidade militar a que pertencem.
Art. 33. Os funcionários públicos civis serão intimados pessoalmente, devendo,
porém, a expedição do mandado ser imediatamente comunicada ao chefe da
repartição em que servirem, por meio de ofício, com indicação de dia e hora
marcados.
Art. 34. Se o intimado não comparecer, a Autoridade Policial, após se certificar das
razões do não comparecimento, expedirá nova intimação.
Parágrafo único. Caso haja deliberado descumprimento à segunda intimação, será o
intimado conduzido à presença da Autoridade Policial, mediante mandado de
condução coercitiva, respeitando o que dispõe o inciso XI do art. 5º da Constituição
Federal.
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Seção III
Das Inquirições
Art. 35. As inquirições serão formalizadas por meio de:
I – termo de depoimento ou termo de assentada para testemunhas compromissadas;
II – termo de declarações, para vítimas, suspeitos e em situação indefinida;
III – termo de qualificação e interrogatório para indiciados e que será devidamente
assinado pelo interrogado e por duas testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura,
devendo constar na peça seus endereços e respectivos números de identidade;
IV – termo de informações, para menores de 14 anos.
§ 1° Quando houver necessidade de ouvir novamente qualquer pessoa, a
Autoridade formalizará o auto mediante termo de reinquirição.
§ 2° Se a nova inquirição recair em pessoa a ser indiciada, deverá ser formalizado
auto de qualificação e interrogatório.
Art. 36. Quando a pessoa a ser ouvida não souber se expressar na língua
portuguesa, ser-lhe-á nomeado intérprete, que prestará compromisso de bem e
fielmente desempenhar o encargo, observando, no que tange aos impedimentos, as
prescrições dos arts. 274 e 279 do Código de Processo Penal.
Parágrafo único. Quando se tratar de pessoa portadora de deficiência auditiva ou
que não saiba ler, escrever ou expressar-se, deverá ser adotado o procedimento
previsto no art. 192 do Código de Processo Penal.
Seção IV
Das Testemunhas
Art. 37. Na inquirição das testemunhas, a Autoridade Policial deverá atentar para os
princípios da objetividade, oralidade e clareza, observando a seguinte rotina:
I – verificação da identidade, para esclarecer se a testemunha que vai depor é
realmente a arrolada, constando no termo o número de sua identidade;
II – verificação de sua possível vinculação com o indiciado, a fim de compromissá-la
ou não;

8

POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
UNIDADE DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

III – advertência acerca do compromisso de dizer a verdade;
IV – inquirição sobre os fatos apurados no Inquérito e suas circunstâncias.
Art. 38. Sempre que possível, as testemunhas referidas também terão seus
depoimentos reduzidos a termo.
Art. 39. Nos depoimentos, deverão ser reproduzidas, tanto quanto possível, as
expressões empregadas pela testemunha.
Art. 40. O depoimento deverá ser prestado na repartição policial, podendo, em casos
especiais, devidamente justificados nos autos, ser tomado no lugar em que as
pessoas se encontrem.
Art. 41. As apreciações subjetivas, feitas pela testemunha, não deverão ser
transcritas no termo de depoimento, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato.
Art. 42. A Autoridade Policial e seus agentes deverão dispensar às testemunhas o
respeito e a atenção devidos àqueles que, embora enfrentando riscos e incertezas,
se dispõem a colaborar com a Justiça, procurando retê-las na repartição durante o
tempo estritamente indispensável.
Seção V
Do Reconhecimento e da Acareação
Art. 43. No reconhecimento de pessoas ou coisas deverão ser rigorosamente
observados os requisitos contemplados nos arts. 226 e 227 do Código de Processo
Penal.
Art. 44. Na impossibilidade de efetivação do reconhecimento pessoal, poderá ser
feito o fotográfico, observadas as cautelas aplicáveis àquele.
Art. 45. A acareação somente deverá ser realizada quando fundamental para o
esclarecimento de divergências sobre fatos ou circunstâncias relevantes acerca do
delito que se apura.
Art. 46. No termo de acareação deverá a Autoridade Policial reproduzir os pontos
divergentes dos depoimentos ou das declarações anteriores, de forma resumida.
Art. 47. A Autoridade Policial não deverá dar-se por satisfeita com a simples
ratificação dos depoimentos ou das declarações anteriores, mas procurar esclarecer,
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pela perquirição insistente e pelas reações emotivas dos acareados, se algum deles
falta com a verdade.
Seção VI
Da Busca Domiciliar
Art. 48. A busca domiciliar deverá, sempre que possível, ser realizada com a
presença da Autoridade Policial e de duas testemunhas não-policiais.
Art. 49. A Autoridade Policial somente procederá busca domiciliar, sem mandado
judicial, quando houver consentimento espontâneo do morador ou quando tiver
certeza da situação de flagrância.
§ 1º Na primeira hipótese descrita no caput, o consentimento do morador deverá ser
por escrito e assinado também por duas testemunhas, se possível, que
acompanharão a diligência e assinarão o respectivo auto.
§ 2º Na segunda hipótese, é imprescindível ter-se certeza de que o delito está sendo
praticado naquele exato momento, não se justificando o ingresso no domicílio para
realização de diligências complementares à prisão em flagrante ocorrida noutro
lugar, tampouco para averiguação de notitia criminis.
Art. 50. Ao representar perante a Autoridade Judiciária pela expedição de mandado
de busca, a Autoridade Policial deverá fazê-lo de forma fundamentada, indicando,
mais precisamente possível, o local onde será cumprido, o nome do morador ou sua
alcunha, os motivos e os fins da diligência.
Art. 51. No curso da busca domiciliar, os executores deverão, ad cautelam, adotar
providências para resguardar os bens, valores e numerários existentes no local e
evitar constrangimentos desnecessários aos moradores.
Parágrafo único. Os executores da busca providenciarão os meios necessários para
que o morador e as testemunhas acompanhem a diligência em todas as
dependências do domicílio.
Art. 52. É obrigatória a leitura do mandado antes do início da busca e, em caso de
resistência que a impossibilite, será feita tão logo a situação esteja sob o controle
dos policiais.
Art. 53. Ocorrendo necessidade de entrada forçada, em virtude de ausência dos
moradores, a Autoridade Policial adotará medidas para que o imóvel seja fechado e

10

POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
UNIDADE DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

lacrado após a realização da busca que, nesse caso, será necessariamente
presenciada por duas testemunhas.
Art. 54. Após a realização da busca, mesmo quando a diligência resultar negativa,
será lavrado auto circunstanciado pelos executores, que o assinarão juntamente
com as duas testemunhas presenciais.
Art. 55. Cópia do auto de apresentação e apreensão será fornecida ao detentor do
material apreendido.
Art. 56. A busca em repartições públicas, quando necessária, será antecedida de
contato com o dirigente do órgão onde será realizada, aplicando-se, no que couber,
o previsto nesta Seção.
Seção VII
Da Interceptação das Comunicações Telefônicas, de Telemática e de Imagem
Art. 57. A interceptação telefônica, telemática e de imagem para prova em
investigação criminal, dependerá de decisão judicial e correrá em autos apartados,
não devendo constar nos autos principais, em virtude da exigência legal de sigilo,
referência à interceptação pleiteada.
Art. 58. A representação por qualquer das interceptações deverá conter a
demonstração de que sua realização é necessária à apuração da infração penal
investigada. Para tanto, deve a Autoridade Policial:
I – descrever com clareza a situação objeto da investigação;
II – apresentar a qualificação dos investigados ou justificar a impossibilidade de fazêlo;
III – indicar os meios a serem empregados;
IV – instruir a representação com peças do Inquérito Policial que entender
necessárias à comprovação da necessidade da medida.
Art. 59. Deferido o pedido e após a expedição dos respectivos alvarás, a Autoridade
Policial, via ofício, dará ciência da diligência a ser realizada ao representante do
Ministério Público, que poderá acompanhar a realização da operação.
Art. 60. As interceptações solicitadas pelas unidades policiais da Diretoria Geral de
Operações de Polícia Judiciária - DGOPJ serão operacionalizadas pelo Centro
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Integrado de Inteligência de Defesa Social – CIIDS/SDS, a cujo chefe deverá ser
expedido ofício solicitando o cumprimento da decisão judicial.
Parágrafo único. O ofício dirigido ao CIIDS/SDS será encaminhado acompanhado
dos seguintes documentos:
I – representação da Autoridade Policial;
II – decisão judicial;
III – alvarás;
IV – cópia autenticada, pelo Escrivão de Polícia, do ofício encaminhado ao Ministério
Público (art. 6° da Lei n° 9.296/96), com o devido recebimento.
Seção VIII
Do Exame de Corpo de Delito e das Perícias em Geral
Art. 61. Deverá ser requisitado exame pericial sempre que a infração penal deixar
vestígios, em face do disposto no art. 158 do Código de Processo Penal.
Art. 62. Os documentos, instrumentos e objetos relacionados com o crime, após
apreendidos, deverão, quando necessário, ser imediatamente encaminhados a
exame pericial.
Art. 63. Quando se tratar de exame de local, a Autoridade Policial providenciará, de
imediato, o isolamento da área onde houver sido praticada a infração penal,
objetivando a preservação do estado das coisas até a chegada dos peritos, em face
do disposto no art. 169 do Código de Processo Penal.
Art. 64. Em casos de furtos, a Autoridade Policial deverá providenciar os
levantamentos dos locais, como base das qualificadoras de rompimento de
obstáculos ou de escalada à subtração da coisa.
Art. 65. Nos Inquéritos por porte ilegal de arma, a Autoridade Policial deverá juntar
aos autos o laudo de sua natureza e eficiência.
Art. 66. Na impossibilidade de realização de perícia direta deverá ser requisitada a
indireta.
Art. 67. Sempre que necessário, a Autoridade Policial solicitará ao Instituto de
Criminalística Professor Armando Samico ou ao Instituto de Medicina Legal Antônio
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Persivo Cunha orientação ou auxílio na colheita do material a ser examinado ou para
a correta formulação dos quesitos.
Art. 68. A nomeação de perito não-oficial somente deverá ocorrer na falta de peritos
oficiais ou quando, entre estes, não houver pelo menos um com habilitação
profissional específica para a realização do exame a ser feito.
Art. 69. Os peritos não-oficiais serão nomeados pela Autoridade Policial dentre as
pessoas com habilitação técnica e nível superior de escolaridade, que prestarão
compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, observando-se as
prescrições acerca dos impedimentos, previstas nos arts. 274 e 279 do Código de
Processo Penal.
Art. 70. Nos casos de perícia, requisitadas por Carta Precatória, a Autoridade Policial
deprecante formulará os quesitos e a deprecada providenciará, junto ao setor
competente da Polícia Científica, a realização do exame.
Art. 71. Ao encaminhar qualquer material para ser periciado, além das informações
já comuns ao ofício de remessa, neste deverá constar o nome do autor, da filiação e
do endereço, além de especificar a qual procedimento, IP ou TCO, aquele material
está atrelado.
Seção IX
Da Carta Precatória
Art. 72. A carta precatória será processada e expedida por meio de ofício, cabendo à
Autoridade deprecante formular as perguntas a serem feitas.
Art. 73. A indiciação por meio de carta precatória somente ocorrerá quando
expressamente solicitada pela Autoridade Policial deprecante.
Art. 74. Cumprida a carta precatória, a Autoridade Policial deprecada deverá
devolvê-la com as peças produzidas ou arrecadadas.
Art. 75. A carta precatória será autuada e registrada em livro próprio.
Art. 76. A numeração das folhas da carta precatória será feita pela Autoridade
Policial deprecada, no canto inferior direito, sem uso de carimbo.
Art. 77. As cartas precatórias procedentes de outros Estados ou a eles destinadas
serão, na Capital, intermediadas pela Delegacia de Polícia Interestadual e Capturas,
não ocorrendo, no interior e na Região Metropolitana, essa intermediação.
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Art. 78. A Autoridade Policial deprecada deverá sempre dar a indispensável
prioridade ao cumprimento das cartas precatórias.
Seção X
Do Interrogatório e do Indiciamento
Art. 79. No interrogatório, a Autoridade Policial deverá reproduzir, tanto quanto
possível, as expressões empregadas pelo interrogado, procurando esclarecer, numa
seqüência lógica, o fato e suas circunstâncias, sem perder de vista o estabelecido
no art. 187 do Código de Processo Penal.
§ 1º Tratando-se de pessoa portadora de deficiência auditiva ou que não saiba ler,
escrever ou expressar-se, proceder-se-á na forma do parágrafo único, art. 36 desta
Portaria.
§ 2º Havendo mais de um indiciado, serão interrogados separadamente.
Art. 80. Sempre deverão ser consideradas as perguntas que o interrogado se negar
a responder, bem assim as razões invocadas para tal recusa.
Art. 81. Em qualquer caso, a reinquirição do indiciado poderá ocorrer, desde que
antecedida de despacho fundamentado da Autoridade Policial.
Art. 82. A Autoridade Policial deverá observar que a confissão é apenas um dos
meios de prova, devendo, portanto, ser acolhida de forma espontânea e guardar
harmonia com as demais provas coligidas.
Art. 83. Se, antes da conclusão do Inquérito, a Autoridade Policial verificar que o
indiciado é autor de outros delitos não conhecidos, quando do indiciamento, e que
tenham conexão ou continência com o primeiro, deverá ouvi-lo sobre os novos fatos,
em novo interrogatório.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a Autoridade Policial oficiará ao Instituto
de Identificação, informando a nova incidência penal, devendo o ofício conter a
qualificação completa do indiciado e o número do Inquérito.
Art. 84. Concluindo pelo indiciamento, a Autoridade Policial providenciará o
preenchimento do BI - Boletim Individual, o qual será encaminhado ao Instituto de
Identificação Tavares Buril, por ocasião da remessa dos autos do Inquérito Policial à
Justiça.
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Art. 85. Quando imprescindível às investigações, a Autoridade Policial deverá
representar, pela prisão temporária do indiciado, nos termos da Lei nº. 7.960/89 e da
Lei nº. 8.072/90, se hediondo o crime em apuração.
Art. 86. Em qualquer fase do Inquérito, a Autoridade Policial deverá examinar a
conveniência de representar pela prisão preventiva, regulada nos arts. 311 a 316 do
Código de Processo Penal.
Art. 87. As Autoridades Policiais deverão evitar a praxe viciosa de juntar em vários
Inquéritos Policiais a cópia do mesmo termo de declarações, no qual o indiciado
tenha confessado a prática de diversos crimes que lhe são atribuídos.
Art. 88. Em se tratando de crime continuado, é expressamente vedada a remessa à
Justiça de cópias xerográficas de Inquéritos Policiais, quando existir somente um
réu, com pluralidade de vítimas.
Seção XI
Da Identificação Criminal
Art. 89. O civilmente identificado, em princípio, não será submetido à identificação
criminal, exceto quando:
I – estiver indiciado, pela prática de homicídio doloso, em crimes contra o patrimônio
mediante violência ou grave ameaça, crime de receptação qualificada, crimes contra
a liberdade sexual ou crime de falsificação de documento público;
II – houver fundadas suspeitas de falsificação ou adulteração do documento de
identidade apresentado;
III – o estado de conservação ou a distância temporal da expedição do documento
de identidade impossibilite a completa identificação dos caracteres essenciais;
IV – constar nos registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes
qualificações;
V – houver registro de extravio do documento de identidade;
VI – o indiciado não comprovar, em 48 (quarenta e oito) horas, sua identificação civil.
Art. 90. A identificação criminal, que precederá de despacho fundamentado da
Autoridade Policial, dar-se-á pelo processo dactiloscópico e fotográfico, devendo o
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material comprobatório ser anexado aos respectivos autos do Inquérito Policial ou
Termo Circunstanciado de Ocorrência.
Art. 91. Quando o indiciado já for civilmente identificado, será juntada aos autos do
Inquérito Policial, ou do Termo Circunstanciado de Ocorrência a que responder,
cópia reprográfica da respectiva cédula de identidade.
Art. 92. Quando da impossibilidade de identificação do indiciado, com o seu
verdadeiro nome ou outros qualificativos, a Autoridade Policial deverá, se for
descoberta a sua qualificação, retificá-la, por termo, nos autos, sem prejuízo da
validade dos atos precedentes.
Seção XII
Dos Prazos para a Conclusão do Inquérito Policial
Art. 93. A Autoridade policial deverá envidar todos os esforços para concluir os
Inquéritos no prazo inicial de 30 (trinta) dias, não havendo prisão em flagrante,
valendo-se de pedidos de prorrogação, que deverão ser sempre fundamentados,
apenas naqueles casos de comprovada dificuldade para a elucidação do fato.
Parágrafo único. Se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou tiver sido preso
preventivamente, o Inquérito Policial deverá terminar no prazo de 10 (dez) dias,
contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de
prisão.
Art. 94. O Inquérito Policial, inserto na Lei n° 11.343/06, será concluído no prazo de
30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto.
Parágrafo único. A Autoridade Policial poderá, mediante pedido justificado, requerer
a duplicação dos respectivos prazos ao juiz, ouvido o Ministério Público.
Seção XII
Do Relatório
Art. 95. Concluído o Inquérito, a Autoridade Policial fará relatório de tudo o que foi
apurado, atentando para os princípios da objetividade, clareza e concisão.
Parágrafo único. A elaboração do relatório é obrigatória, mesmo nos Inquéritos
iniciados por auto de prisão em flagrante.

16

POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
UNIDADE DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Art. 96. No relatório, deverá a Autoridade Policial fazer um histórico do fato, discorrer
acerca das diligências realizadas e concluir sobre a materialidade e autoria da
infração penal.
Art. 97. O cabeçalho do relatório conterá o número do Inquérito, a incidência penal, o
nome do indiciado, o nome da vítima, a data, a hora e o local do fato.
Art. 98. Deverão ser evitadas, no relatório, transcrições extensas de termos de
inquirições, cumprindo à Autoridade Policial, quando necessário, repetir apenas os
trechos essenciais ao esclarecimento de sua exposição.
Art. 99. Após o relatório, a Autoridade Policial determinará, por despacho, a remessa
dos autos à Justiça, juntamente com os objetos apreendidos, observando-se o
disposto no art. 72 da Lei nº. 11.343/06.
CAPÍTULO VI
DA PRISÃO EM FLAGRANTE
Art. 100. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e
colherá, desde logo, sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de
entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o
acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita,
colhendo, após cada oitiva, suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade,
afinal, o auto.
Parágrafo único. Nos casos de autuação em flagrante, por crimes tipificados na Lei
nº. 11.343/06, antes de fornecer a nota de culpa do indiciado, a Autoridade Policial,
por despacho, deverá justificar os motivos que a nortearam para o enquadramento
penal do fato, obedecendo às disposições do art. 28, § 2º e art. 48, § 2º do referido
diploma legal.
Art. 101. Ao iniciar a lavratura do flagrante, a Autoridade Policial deverá, sob pena
de possível nulidade da prisão e o conseqüente relaxamento da mesma, fazer
menção e referência expressas aos direitos e garantias previstos nos incisos LXII,
LXIII e LXIV do art. 5º da Constituição Federal.
Art. 102. Na lavratura do auto de prisão em flagrante, o conduzido somente será
qualificado no momento de seu interrogatório, após a oitiva da última testemunha.
Art. 103. A Autoridade Policial que presidir Auto de Prisão em Flagrante Delito
deverá incrementá-lo de todas as informações possíveis para efetiva aplicação da
Lei Penal.
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Art. 104. Quando o conduzido não estiver em condições físicas ou psíquicas de ser
prontamente interrogado, a Autoridade Policial concluirá o auto sem ouvi-lo, que,
neste caso, será apenas qualificado, devendo a impossibilidade de seu interrogatório
ser consignada nos autos.
§ 1º. Na hipótese prevista no caput deste artigo, a Autoridade Policial ouvirá o
conduzido posteriormente, em auto de interrogatório e na presença de duas
testemunhas.
§ 2º. Quando o indiciado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, a
Autoridade Policial tomará as providências determinadas no § 3º do art. 304 do
Código de Processo Penal.
Art. 105. Enquanto permanecer em cartório, o preso será acompanhado por, pelo
menos, dois policiais, com a missão exclusiva de custodiá-lo.
Parágrafo único. O número de policiais será aumentado sempre que a
periculosidade ou a quantidade de presos o exigir.
Art. 106. Em todos os casos de prisão, a Autoridade Policial deverá adotar medidas
necessárias à preservação da integridade física e moral do preso, que, sempre que
as circunstâncias o exigirem, será submetido a exame de corpo de delito.
Parágrafo único. O preso deverá ser colocado em ambiente e condições condizentes
com a dignidade da pessoa humana, evitando-se constrangê-lo com situações
outras, além daquelas inerentes à condição de custodiado.
Art. 107. A Autoridade Policial, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, depois da
prisão, encaminhará à Defensoria Pública cópia integral do auto de prisão em
flagrante acompanhada de todas as oitivas colhidas, caso o autuado não informe o
nome de seu advogado.
Art. 108. Quando se tratar de prisão de advogado, por crime no exercício da
profissão, para a lavratura do auto, o mesmo terá direito à presença de
representante da Ordem dos Advogados do Brasil, que, se assim o desejar, far-se-á
representar; nos demais casos, a Autoridade Policial fará comunicação expressa à
respectiva Seccional.
Art. 109. A prisão em flagrante de parlamentares federais e estaduais apenas
ocorrerá em casos de crime inafiançável, devendo a Autoridade Policial, no prazo de
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24 (vinte e quatro) horas, remeter os autos do Inquérito à respectiva Casa
Legislativa.
Art. 110. Os vereadores não poderão ser presos em flagrante, quando se tratar de
crimes de opinião cometidos no exercício do mandato e na circunscrição de seu
município.
Art. 111. Os juízes e membros do Ministério Público não poderão ser presos senão
por ordem judicial ou em flagrante de crime inafiançável.
§ 1º No caso de prisão por crime inafiançável, a Autoridade Policial, após a lavratura
do auto de prisão em flagrante, procederá à imediata apresentação do magistrado
ou membro do Ministério Público ao Presidente do Tribunal ou Procurador-Geral
respectivo, mediante ofício circunstanciado.
§ 2º Em se tratando de crime afiançável, não haverá prisão e nem autuação,
devendo apenas ser feita a comunicação do fato ao Presidente do Tribunal ou
Procurador-Geral respectivo.
Art. 112. Quando da prisão de policiais civis, seja em flagrante ou em virtude de
mandado judicial, os mesmos, enquanto não perderem a condição de funcionários,
permanecerão em prisão especial, durante o curso da ação penal e até que a
sentença transite em julgado.
Art. 113. Quando da prisão em flagrante de militares, a Autoridade Policial deverá
solicitar a presença de um membro da respectiva corporação, de preferência de
nível hierárquico igual ou superior ao do preso, visando acompanhar a lavratura do
auto, e, logo após, procederá à entrega do autuado à unidade militar mais próxima,
para fins de custódia.
Art. 114. Nos casos de prisão em flagrante de militares estaduais e de policiais civis,
a Autoridade Policial acionará, de imediato, a Corregedoria Geral da Secretaria de
Defesa Social, observado o disposto na Lei Estadual nº 11.929/01.
Art. 115. Os agentes e funcionários diplomáticos não poderão ser presos ou detidos
por estarem imunes a toda jurisdição criminal ou civil.
Parágrafo único. O disposto nesse artigo aplica-se, ainda, aos cônsules e
funcionários consulares de carreira, assim como seus familiares.
Art. 116. Os cônsules e funcionários consulares honorários somente gozarão de
imunidade com relação aos atos praticados no exercício de suas funções.
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Art. 117. No caso de prisão de índio não-integrado ou não emancipado, será
solicitada a presença de um representante da Fundação Nacional do Índio para
atuar como curador.
Parágrafo único. Na impossibilidade do comparecimento de representante do órgão
de assistência ao índio, será indicada pessoa idônea para exercer a função prevista
nesse item.
CAPÍTULO VII
DAS PROVIDÊNCIAS RELACIONADAS A ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS
POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Art. 118. Para a aplicação do disposto neste Capítulo, a Autoridade Policial atentará
para o art. 2º da Lei nº. 8.069/90, que considera criança a pessoa até doze anos de
idade incompletos e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.
Art. 119. As crianças encontradas em ato infracional serão imediatamente entregues
aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade.
Parágrafo único. Na falta de pais ou responsável, a criança será entregue ao Juiz da
Infância e da Juventude ou ao Juiz que exerça essa função.
Art. 120. Em caso de flagrante de adolescente por ato infracional, a Autoridade
Policial adotará uma das seguintes providências:
I – encaminhamento incontinenti à delegacia especializada, juntamente com os
objetos apreendidos e as pessoas maiores de dezoito anos que, porventura, tenham
sido presas com o adolescente;
II – no caso do inciso anterior, após as providências necessárias e, conforme o caso,
a Autoridade Policial encaminhará o adulto à unidade policial competente;
III – onde não houver delegacia especializada, lavrará o auto de apreensão ou
boletim de ocorrência circunstanciado, na forma do art. 173 da Lei nº. 8.069/90,
observando sempre o disposto nos arts. 174 e 175 da mesma Lei.
Art. 121. Nos casos envolvendo crianças e adolescentes, a Autoridade Policial
deverá, ainda, observar as orientações do juizado respectivo.
Art. 122. Havendo dúvida quanto à menoridade do conduzido, a Autoridade
determinará, de imediato, diligências, visando verificar tal situação e, na
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impossibilidade da solução do impasse em tempo hábil, procederá como se ele
menor fosse.
Art. 123. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que diga
respeito a crianças e adolescentes, às quais se atribua autoria de ato infracional.
Parágrafo único. Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança
ou adolescente, vedando-se fotografia, referência a nome, apelido, filiação,
parentesco, residência e, inclusive, iniciais do nome e sobrenome.
CAPÍTULO VIII
DOS PROCEDIMENTOS E MEDIDAS ASSEGURADOS À PROTEÇÃO DO IDOSO
Art. 124. É assegurada a prioridade na tramitação dos procedimentos e na execução
dos atos de diligências que compõem o Inquérito Policial, em que figure, como
vítima, pessoa com idade igual ou superior a 60 anos.
Art. 125. Compete à Autoridade Policial observar os crimes previstos na Lei nº.
10.741/03, cuja pena máxima privativa de liberdade não seja superior a 4 (quatro)
anos, aplicando-se o procedimento previsto na Lei nº. 9.099/95, e, subsidiariamente,
no que couber, as disposições do Código de Processo Penal.
Art. 126. É defeso aplicação dos arts. 181 e 182 do Código de Processo Penal aos
crimes definidos na Lei nº. 10.741/03.
Parágrafo único. Os crimes definidos no supracitado diploma legal são de ação
pública incondicionada.
CAPÍTULO IX
DOS PROCEDIMENTOS POLICIAIS RELACIONADOS AOS CRIMES DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
Art. 127. Na hipótese da iminência ou da prática da violência doméstica e familiar
contra a mulher, a Autoridade Policial que tomar conhecimento da ocorrência
adotará, de imediato, as providências legais cabíveis.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput desse artigo ao descumprimento de
medida protetiva de urgência deferida.
Art. 128. É dever da Autoridade Policial deferir atendimento à mulher em situação de
violência doméstica e familiar, observando o que dispõe o art. 11 da Lei nº.
11.340/06.
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Art. 129. Quando dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o
registro da ocorrência, a Autoridade Policial deverá adotar, de imediato, os
procedimentos previstos no art. 12 da Lei nº.
11.340/06.
CAPÍTULO X
DA CONCESSÃO E DO RECOLHIMENTO DA FIANÇA
Art. 130. Nos casos de crimes afiançáveis na esfera policial, a Autoridade arbitrará a
fiança independentemente de requerimento, desde que não haja qualquer das
restrições previstas nos arts. 323 e 324 do Código de Processo Penal.
Art. 131. Quando do exame da afiançabilidade da infração penal, a Autoridade
Policial deverá também atentar ao disposto nos incisos XLII, XLIII e XLIV do art. 5º
da Constituição Federal e na Lei nº. 8.072/90.
Art. 132. Não haverá distinção entre brasileiro e estrangeiro para efeito de
concessão de fiança.
Parágrafo único. A decisão que denegar a fiança será devidamente fundamentada
nos autos.
Art. 133. O recolhimento da fiança prestada será feito em banco credenciado.
Art. 134. Quando a autuação ocorrer em local distante da repartição policial, e
havendo arbitramento de fiança, o escrivão deverá certificar nos autos o
recebimento, lavrando, posteriormente, o termo no livro próprio.
Art. 135. O depósito de valores em dinheiro será feito até o primeiro dia útil seguinte
ao recebimento, ressalvados os casos de comprovada impossibilidade.
Art. 136. Juntar-se-ão aos autos do Inquérito a certidão do termo de fiança e o
comprovante de recolhimento.
CAPÍTULO XI
DAS COISAS APREENDIDAS
Art. 137. Nos cartórios das unidades policiais haverá depósito e cofre destinado à
guarda das coisas apreendidas.
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Art. 138. As coisas apreendidas e recolhidas no depósito até remessa ao órgão
competente, ficarão sob a responsabilidade do chefe de cartório ou, na falta deste,
de funcionário expressamente designado pela Autoridade Policial.
Art. 139. As coisas arrecadadas somente serão recolhidas ao depósito, após a
lavratura do respectivo Auto de Apresentação e Apreensão.
Art. 140. Quando a coisa apreendida, por sua natureza ou volume, não puder ser
acondicionada no depósito, será guardada em local apropriado, juntando-se aos
autos a documentação comprobatória de seu destino.
Art. 141. As substâncias entorpecentes, tão logo sejam apreendidas, serão
acondicionadas em sacos plásticos transparentes, devidamente lacrados, contendo
a indicação de sua natureza e o número do respectivo Inquérito.
§ 1º As unidades policiais competentes para apuração de crimes relacionados à Lei
nº. 11.343/06 deverão possuir balanças de precisão, em seus respectivos cartórios,
destinadas à pesagem das substâncias apreendidas.
§ 2º Observar-se-á, quando da apreensão de objetos usados para a prática de
crimes bem como, quando for utilizado dinheiro ou cheque emitido como ordem de
pagamento, o que, a respeito, dispõe a Lei nº. 11.343/06, no seu art. 62, §§ 1º e 2º.
Art. 142. Realizada a perícia, a Autoridade Policial providenciará, com a brevidade
possível, a remessa das coisas apreendidas ao órgão competente, juntando ao
Inquérito o comprovante da remessa.
Art. 143. Quando cabível, a restituição de coisas apreendidas será feita mediante
termo próprio, observando-se o disposto no art. 120 e parágrafos do Código de
Processo Penal.
Art. 144. Na devolução de bens apreendidos, em face de procedimento policial,
deverá a Autoridade Policial exigir, quando da devolução, nota fiscal ou qualquer
outro documento comprobatório da propriedade, e, na impossibilidade de
apresentação, proceder a auto de reconhecimento de objeto ou coisa.
Parágrafo único. No caso de veículos automotores, só deverá ser entregue após se
verificar que atende às condições de trafegabilidade, estabelecidas pela Lei nº.
9.503/97, e ao seu proprietário, quando habilitado; caso contrário, à pessoa
habilitada indicada por ele, acostando-se cópia do documento de habilitação nos
autos.
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Art. 145. Sob pena de responsabilidade, fica expressamente proibido o uso de
coisas apreendidas por servidores policiais, ainda que na condição de fiel
depositário, salvo se houver sentença definitiva destinando o bem ao Estado.
Art. 146. Após o trânsito em julgado da sentença, a Autoridade Policial solicitará ao
juiz competente autorização para incineração da substância entorpecente
apreendida.
Parágrafo único. Havendo o deferimento, a Autoridade Policial, no prazo máximo de
30 (trinta) dias, promoverá a incineração na presença do representante do Ministério
Público e da autoridade sanitária competente, lavrando-se auto circunstanciado a
ser assinado por todos após a realização da perícia no local.
Art. 147. Na apreensão de grandes quantidades de drogas ilícitas, a Autoridade
Policial deverá solicitar ao Juiz competente autorização para sua incineração,
guardando-se as amostras necessárias para a preservação da prova.
§ 1º Deferido o pedido, será procedida a destruição da droga na forma prevista no
parágrafo único do art. 146 desta Portaria.
§ 2º A autorização judicial de que trata o caput deste artigo é dispensável quando se
tratar de plantações ilícitas, na conformidade com o disposto no caput do art. 32, da
Lei nº 11.343, de 2006.
Art. 148. Não se evidenciando infração penal, ou nas hipóteses em que não for
conhecida a vítima ou o proprietário, os bens ou valores apreendidos ou
arrecadados deverão ser identificados com o registro policial que lhe deu causa e
guardados até que haja determinação superior sobre sua destinação.
Parágrafo único. Quando da apreensão de armas, acessórios ou munições que não
constituam prova no Inquérito, a Autoridade Policial deverá encaminhá-los ao
Comando do Exército para destruição no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas, conforme o parágrafo único do art. 25 da Lei nº. 10.826/03.
CAPÍTULO XII
DO SEQÜESTRO E DA INDISPONIBILIDADE DOS BENS
Art. 149. Sempre que houver indícios veementes de que o indiciado adquiriu bens
imóveis com os proventos da infração, a Autoridade Policial representará ao juiz
competente pelo seqüestro desses bens, ainda que tenham sido transferidos a
terceiro.
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Parágrafo único. A mesma providência será adotada quando se tratar de bens
móveis adquiridos na mesma circunstância e não sujeitos à busca e apreensão.
Art. 150. Efetuado o seqüestro, a Autoridade Policial envidará esforços para concluir
o Inquérito com a indispensável brevidade, a fim de evitar que a medida seja
prejudicada, conforme o previsto no inciso I do art. 131 do Código de Processo
Penal.
Art. 151. A representação pelo seqüestro será instruída com peças comprobatórias
da conveniência da medida.
Art. 152. Tratando-se da apuração de infração penal, capitulada na Lei nº. 8.429/92,
concernente a atos de improbidade administrativa, a Autoridade Policial representará
ao juiz pela decretação da indisponibilidade dos bens do indiciado, em face do que
dispõe o § 4º do art. 37 da Constituição Federal.
CAPÍTULO XIII
DOS INCIDENTES
Art. 153. Quando, no curso da investigação, houver indícios da prática de crimes por
parte de Magistrado ou Membro do Ministério Público, a Autoridade Policial
remeterá, imediatamente, os autos ao Tribunal competente ou Procurador-Geral
respectivo, para as providências adequadas.
Art. 154. Em caso de extravio ou destruição dos autos originais, será feita a
restauração, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 541 e seguintes do
Código de Processo Penal.
Art. 155. Quando a Autoridade superior verificar a ocorrência de graves
irregularidades na condução do Inquérito, poderá avocá-lo ou propor a designação
de outra Autoridade Policial para presidi-lo.
Art. 156. Em qualquer caso, a avocação será sempre fundamentada por meio de
despacho nos autos.
Art. 157. Tratando-se de avocação, motivada por irregularidades, a Autoridade
responsável pela correição encaminhará à Corregedoria Geral da Secretaria de
Defesa Social, por intermédio do Chefe de Polícia, cópia do respectivo auto, para as
medidas disciplinares julgadas cabíveis.
Art. 158. Os pedidos de informações de habeas corpus e mandados de segurança
serão atendidos, com a devida celeridade, pelo presidente do Inquérito.
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Parágrafo único. Na ausência do presidente do Inquérito e não tendo havido
redistribuição, caberá ao superior imediato promover as informações.
Art. 159. Surgindo, em qualquer fase do Inquérito, dúvidas quanto à higidez mental
do indiciado, a Autoridade Policial representará ao juiz competente no sentido de ser
o mesmo submetido a exame médico-legal, consoante recomenda o art. 149, § 1º do
Código de Processo Penal.
§ 1º Ocorrendo a autuação do indiciado em flagrante delito, por crime inafiançável ou
afiançável, sem o recolhimento da fiança, situações que determinam de ordinário
seu encarceramento, deverá a Autoridade Policial, após concluir a autuação,
representar ao Juiz competente para fins de cumprimento da providência
determinada no caput do art. 150 do Código de Processo Penal.
§ 2º Na hipótese prevista no artigo anterior, juntar-se-á cópia do auto de prisão em
flagrante à representação, que será encaminhada à Justiça em auto apartado.
TÍTULO II
DO TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA
Art. 160. Cada Delegacia de Polícia manterá um livro de tombo específico com o
devido termo de abertura, para registro e controle dos TCO’s, que serão numerados
seqüencial e cronologicamente ano a ano.
Art. 161. Uma vez conhecido o autor ou autores do fato, será preenchido o Termo
Circunstanciado de Ocorrência e remetido incontinenti ao Juizado Especial Criminal
competente.
Parágrafo único. Tratando-se de autoria ignorada, o fato será registrado no Boletim
de Ocorrência Eletrônico - BOE -, nas unidades policiais que possuírem o sistema;
nas demais, em Boletim de Ocorrência Formulário ou nos Livros de Registro de
Ocorrências.
Art. 162. Se o autor do fato comprometer-se em comparecer ao Juizado
posteriormente, a Autoridade Policial determinará a lavratura do termo de
compromisso, onde constará dia, hora e local de comparecimento.
Art. 163. A Delegacia de Polícia Interestadual e Capturas deverá ser consultada
normalmente acerca da existência de mandado de prisão contra o conduzido, cuja
folha de antecedentes criminais será requisitada pela Autoridade Policial ao Instituto
de Identificação Tavares Buril e anexada ao TCO.
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Art. 164. Havendo conexão de crime de menor potencial ofensivo com outro da
competência do juízo comum, deverá ser adotado o procedimento previsto no
Código de Processo Penal, ou seja, autuação em flagrante ou instauração de
Inquérito Policial por portaria, conforme o caso.
Art. 165. A Autoridade Policial deverá atentar-se, quando no ato da ocorrência de
infração penal com pena máxima superior a 2 (dois) anos; em ocorrendo, lavrará o
competente Auto de Prisão em Flagrante Delito.
Art. 166. Quando da lavratura de TCO ou Auto de Prisão em Flagrante Delito em
que a infração esteja adstrita ao consumo ou tráfico de drogas, a Autoridade Policial
deverá atentar para o preceito legal impresso no art. 72 da Lei nº. 11.343/06.
TÍTULO III
DOS LIVROS CARTORÁRIOS
Art. 167. São Livros Cartorários de uso obrigatório:
I - Livro de Registro de Instauração e Remessa de Inquéritos Policiais, inclusive os
recebidos dos órgãos congêneres;
II - Livro de Termos de Fiança Criminal, nos moldes do art. 329 do Código de
Processo Penal;
III - Livro de Registros de Autos para Diligências Complementares – destinado ao
registro dos Inquéritos Policiais devolvidos pelo Poder Judiciário, para cumprimento
de diligências expressamente determinadas;
IV - Livro de Registro de Carta Precatória – destinado ao registro das cartas
precatórias expedidas ou recebidas;
V - Livro de Registro de Bens e Valores Apreendidos, que tenham relação com a
prática delituosa;
VI - Livro de Registro de Termo Circunstanciado de Ocorrência – destinado ao
registro e controle dos TCO’s;
VII - Livro de Protocolo para Registro de Remessa de Inquéritos e outros
documentos expedidos pelo Cartório;
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Art. 168. Os Livros Cartorários obrigatórios conterão termos de abertura e
encerramento, assinados pela Autoridade responsável pela unidade policial, que
também rubricará todas as folhas.
Parágrafo único. O termo de encerramento será lavrado após o integral
preenchimento do livro, ou quando de sua eventual substituição por outro.
Art. 169. Os livros obrigatórios ficarão sob a guarda e responsabilidade do chefe ou
escrivão encarregado do Cartório, a quem competirá providenciar as escriturações.
Art. 170. Os Livros Cartorários serão escriturados com caneta de tinta azul ou preta,
não podendo conter rasuras, emendas ou entrelinhas.
Art. 171. Os registros lavrados nos Livros Cartorários não poderão ser cancelados.
Parágrafo único. No caso de erro ou rasura no preenchimento, será feito novo
registro com a retificação necessária, fazendo-se menção ao lançamento anterior.
TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 172. Sendo o Inquérito Policial um instrumento que registra a atividade de
polícia judiciária, a atuação do agente policial há que ter sempre o respaldo de uma
ordem de serviço expedida pela Autoridade Policial, em face do caso concreto,
exceto nos casos de flagrante delito.
Art. 173. Compete ao Agente Policial comunicar à Autoridade Policial todo fato de
que tenha conhecimento e que possa interessar à atividade de polícia judiciária.
Art. 174. Compete, ainda, ao agente policial elaborar relatórios de suas atividades,
especificando os resultados das diligências por ele realizadas, de forma a atestar
sua produtividade e possibilitar a retomada das diligências por outro policial.
Art. 175. Toda irregularidade ocorrida nas unidades policiais deverá ser, incontinenti,
comunicada ao superior imediato da circunscrição, sob pena de responsabilidade.
Art. 176. As Autoridades Policiais deverão abster-se da divulgação, pelos órgãos de
comunicação, de imagens de pessoas tidas como suspeitas ou indiciadas em
Inquéritos Policiais, face aos princípios estatuídos nos incisos X, XLI, XLIX e LVII, do
art. 5º da Constituição Federal, salvo quando por elas formalmente autorizadas.
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Art. 177. A Autoridade Policial, designada para instaurar ou dar prosseguimento a
Inquérito Policial em caráter especial, ficará vinculada ao feito até sua efetiva
conclusão, independentemente de lotação, salvo por determinação em contrário da
Chefia de Polícia Civil.
Parágrafo Único. Concluído o procedimento, a Autoridade Policial remeterá cópia do
seu relatório à autoridade designante.
Art. 178. Nos Inquéritos Policiais, acompanhados por Representante do Ministério
Público, de ofício ou designados pela Procuradoria Geral de Justiça, a Autoridade
Policial cuidará de participar-lhes da realização de inquirições, interrogatórios e
outras diligências que se fizerem necessárias, com antecedência mínima de 36
(trinta e seis) horas.
Art. 179. Ressalvados motivos de força maior, quando do eventual ou definitivo
afastamento da Autoridade Policial que preside o Inquérito, esta deverá elencar as
diligências concluídas e as que ainda serão realizadas, objetivando facilitar o
trabalho daquela que vier a substituí-la no feito.

Manoel Carneiro Soares Cardoso
Delegado Chefe de Polícia
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AUTO DE APREENSÃO EM FLAGRANTE DE ATO INFRACIONAL

Às ________ horas do dia _________ (...) do mês de _____________
(...) do ano de ________________ (....), nesta Cidade de _____________________,
Estado de Pernambuco, no Cartório da Delegacia __________________________,
onde presente se encontrava o Bel. (a) ___________________________________,
respectivo Delegado de Polícia, comigo, Escrivão de seu cargo, abaixo assinado, aí
compareceu o CONDUTOR: NOME, PORTADOR DO RG Nº, NACIONALIDADE,
NATURALIDADE,
ESTADO
CIVIL,
DATA
NASCIMENTO,
FILIAÇÃO,
PROFISSÃO, LOTAÇÃO, MATRÍCULA, ENDEREÇO. Aos costumes disse
___________________________________________________________________.
Compromissado na forma da lei, advertido das penas cominadas ao falso
testemunho, prometeu dizer a verdade do que soubesse e lhe fosse perguntado.
Inquirido, respondeu: QUE _____________________________________________.
Nada mais havendo a acrescentar, mandou a Autoridade Policial que
fosse entregue ao Condutor o Recibo de Entrega do Infrator, bem como as cópias do
presente Termo e do Auto de Apresentação e Apreensão (da arma se for o caso) por
ele arrecadada. Isto posto, determinou o encerramento deste Termo que, lido e
achado conforme, o assinam juntamente com o Condutor, o Infrator e seu Advogado
(se presente) e, comigo, Escrivão, que o digitei.
AUTORIDADE POLICIAL: ______________________________________________
CONDUTOR: ________________________________________________________
INFRATOR: _________________________________________________________
ESCRIVÃO: _________________________________________________________
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Em seguida, passou a Autoridade a qualificar e inquirir as testemunhas
da forma que se segue: Presente a PRIMEIRA TESTEMUNHA: NOME,
PORTADOR DO RG N.º, NACIONALIDADE, NATURALIDADE, ESTADO CIVIL,
DATA NASCIMENTO, FILIAÇÃO, PROFISSÃO, LOTAÇÃO, MATRÍCULA,
ENDEREÇO. Sabendo ler e escrever. Aos costumes disse ____________________.
Testemunha compromissada na forma da lei, advertida das penas cominadas ao
falso testemunho, prometeu dizer a verdade do que soubesse e lhe fosse
perguntado. Inquirida, respondeu: QUE ___________________________________.
Nada mais disse nem lhe foi perguntado. Lido e achado conforme,
determinou a Autoridade que fosse encerrado o presente depoimento, assinando-o
juntamente com o Depoente, o Infrator, seu Advogado (se presente) e, comigo,
Escrivão, que o digitei.
AUTORIDADE POLICIAL: ______________________________________________
1ª TESTEMUNHA: ____________________________________________________
INFRATOR: _________________________________________________________
ESCRIVÃO: _________________________________________________________
Na seqüência, passou a Autoridade a inquirir a SEGUNDA
TESTEMUNHA: NOME, PORTADOR DO RG Nº. NACIONALIDADE,
NATURALIDADE,
ESTADO
CIVIL,
DATA
NASCIMENTO,
FILIAÇÃO,
PROFISSÃO, LOTAÇÃO, MATRÍCULA, ENDEREÇO. Sabendo ler e escrever. Aos
costumes disse ________________. Testemunha compromissada na forma da lei,
advertida das penas cominadas ao falso testemunho, prometeu dizer a verdade do
que soubesse e lhe fosse perguntado. Inquirida, respondeu: QUE ______________.
Nada mais disse nem lhe foi perguntado. Lido e achado conforme,
determinou a Autoridade que fosse encerrado o presente Termo, assinando-o
juntamente com o Depoente, o Infrator, seu Advogado (se presente) e comigo,
Escrivão, que o digitei.
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AUTORIDADE POLICIAL: ______________________________________________
2ª TESTEMUNHA: ____________________________________________________
INFRATOR: _________________________________________________________
ESCRIVÃO: _________________________________________________________
Prosseguindo, passou a Autoridade a inquirir a VÍTIMA: NOME,
PORTADOR DO RG Nº., NACIONALIDADE, NATURALIDADE, ESTADO CIVIL,
DATA DE NASCIMENTO, COM ____ ANOS DE IDADE, FILIAÇÃO, PROFISSÃO,
ENDEREÇO. Sabendo ler e escrever. Sendo inquirida pela Autoridade, a respeito do
fato, declarou QUE____________________________________________________.
Nada mais disse nem lhe foi perguntado. Lido e achado conforme, determinou a
Autoridade que fosse encerrado o presente Termo, assinando-o juntamente com a
Vítima, o Conduzido, seu Advogado (se presente) e, comigo, Escrivão, que o digitei.
AUTORIDADE POLICIAL: ______________________________________________
VÍTIMA: ____________________________________________________________
INFRATOR: _________________________________________________________
ESCRIVÃO: _________________________________________________________
Logo após, passou a Autoridade a qualificar e inquirir o CONDUZIDO:
NOME, PORTADOR DO RG Nº., NACIONALIDADE, NATURALIDADE, ESTADO
CIVIL, DATA DE NASCIMENTO, COM _____ ANOS DE IDADE, FILIAÇÃO, COR,
PROFISSÃO, ENDEREÇO. Sabendo ler e escrever. A seguir, tendo a Autoridade
Policial dado ciência ao adolescente infrator, do nome do responsável pela sua
apreensão, declinou-lhe, ainda, o próprio nome, tornando-o conhecedor de seus
direitos individuais constantes da Lei Federal nº. 8.069/90 – Estatuto da Criança e
do Adolescente – solicitando que fosse avisada (sua respectiva genitora, em seu
endereço residencial.) Interrogado acerca da imputação que lhe é feita, respondeu:
QUE: ______________________________________________________________.
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Nada mais disse nem lhe foi perguntado. Lido e achado conforme,
determinou a Autoridade que fosse encerrado o presente Termo, assinado-o
juntamente com o Infrator, seu Advogado (se presente) e comigo, Escrivão, que o
digitei.
AUTORIDADE POLICIAL: ______________________________________________
INFRATOR: _________________________________________________________
ESCRIVÃO: _________________________________________________________
Finalmente, não havendo mais oitivas a ser procedidas, determinou a
Autoridade o encerramento do presente Auto de Apreensão em Flagrante, comigo,
______________________________________, Escrivão de Polícia, que o digitei.

___________________________________
DELEGADO (A) DE POLÍCIA
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AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO

Aos _________ dias do mês de _______________ do ano de
____________, nesta Cidade de __________________, Estado de Pernambuco, no
Cartório da Delegacia __________________________________, onde presente se
encontrava o(a) Bel.(a) ________________________________________________,
respectivo(a) Delegado(a), comigo, Escrivão de seu cargo, ao final assinado, aí
compareceu o APRESENTADOR: ________________________________________
(qualificação completa) ou (já qualificado no Auto de Prisão em Flagrante Delito ou
Apreensão em Flagrante de Ato Infracional) o qual, na presença das
TESTEMUNHAS: ________________________ e __________________________,
(qualificação) ou (também qualificadas no citado Auto), apresentou à autoridade
Policial o que a seguir passa a expor: (Descrever o que for apresentado):
Que se referiu haver apreendido: (descrever as circunstâncias da
mesma), fato alusivo ao registro do Boletim de Ocorrência de nº ___/___, lavrado
neste órgão. Nada mais havendo a constar, determinou a Autoridade a real
apreensão do material apresentado, como apreendido está, ficando à sua disposição
até ulterior deliberação, determinando, na seqüência, que fosse lavrado o presente
Auto, assinando-o juntamente com o Apresentador, as Testemunhas e, comigo,
Escrivão, que o digitei.
AUTORIDADE: _______________________________________________________
APRESENTADOR: ____________________________________________________
TESTEMUNHA: ______________________________________________________
TESTEMUNHA: ______________________________________________________
ESCRIVÃO: _________________________________________________________
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AUTO DE AVALIAÇÃO

Aos _____ dias do mês de ______________ do ano de ___________,
nesta Cidade de _________________, Estado de Pernambuco, no Cartório desta
Delegacia, onde presente se encontrava o(a) Bel.(a). ________________________,
respectivo(a) Delegado(a), comigo Escrivão de seu cargo, ao final assinado, aí
presentes os Peritos nomeados pela Autoridade Policial ______________________
e _____________________, os quais assumiram o compromisso legal de
procederem, sem dolo nem malícia, consoante o disposto no Art. 172, Caput e
Parágrafo único do Código de Processo Penal, a avaliação dos objetos constantes
do Auto de Apresentação e Apreensão e relacionados no Boletim de Ocorrência de
nº. ___________/_____, lavrado em livro próprio deste órgão, conforme abaixo
discriminados:
OBJETO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

E, como nada mais havia para Avaliar, mandou a Autoridade que fosse
lavrado o presente Auto que, depois de lido e achado conforme, o assina juntamente
com os Peritos Avaliadores e comigo, Escrivão, que o digitei.
AUTORIDADE: _______________________________________________________
1º PERITO: __________________________________________________________
2º PERITO: __________________________________________________________
ESCRIVÃO: _________________________________________________________
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AUTO DE BUSCA E APREENSÃO

Aos _______ dias do mês de _____________ do ano de ___________,
nesta Cidade de _______________, Estado de Pernambuco, em cumprimento ao
Mandado de Busca e Apreensão expedido pelo MM. Juiz de Direito da Comarca
de ___________________________________, às ____ horas, fui em diligência à
_______________ (Local da diligência)_______________ e aí, depois de exibir o
referido mandado judicial, INTIMEI o cidadão ____________________, proprietário
do imóvel, no sentido de que, imediatamente, me franqueasse o acesso ao interior
do ambiente, a fim de efetuar a diligência ordenada, no que fui atendido pelo
mesmo, sendo convidadas, neste momento, para assistirem a esse procedimento,
as Testemunhas _________________________________ (qualificação e endereço)
__________________________________ abaixo assinadas. Em companhia destas,
adentrando ao imóvel supracitado, foi realizada uma minuciosa busca, com o exame
de todos os cômodos, fazendo abrir as portas que estavam fechadas (descrever
eventuais detalhes) aí encontrando _____________ (descrição do encontrado), que
apreendido e depositado neste Órgão Policial, para os fins devidos, do que para
constar, determinei a lavratura deste Auto, que, depois de lido e achado conforme, o
subscrevo na condição de executor do Mandado, com as Testemunhas supracitadas
e o Escrivão de meu cargo, que o digitou.
AUTORIDADE: _______________________________________________________
TESTEMUNHA: ______________________________________________________
TESTEMUNHA: ______________________________________________________
ESCRIVÃO: _________________________________________________________
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AUTO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR DA NATUREZA E QUANTIDADE DA
DROGA

Aos _______ dias do mês de ______________ do ano de __________
nesta Cidade de ________________, Estado de Pernambuco, no Cartório desta
Delegacia de Polícia, onde presente se encontrava a(o) Bel.(a). ________________,
respectivo(a) Delegado(a), comigo, Escrivão de seu cargo, ao final assinado, aqui
presente os Srs. _________________________ e __________________________,
nomeados pela Autoridade para que atuassem como Peritos na realização do
exame a que se refere o § 1º do Art. 50 da Lei nº. 11.343/2006, relativo à Erva que
se presume tratar-se de “Maconha”, apreendida em poder de __________________.
E, como aceitaram o encargo, prometendo desempenhá-lo com zelo e probidade,
passaram a examinar a substância apresentada, respondendo aos quesitos
formulados pela Autoridade:
1º) Qual a natureza do material apreendido? ________________________________
2º) A erva examinada é capaz de produzir dependência física e/ ou psíquica?
___________________________________________________________________
3º) Outros dados que julgarem úteis? _____________________________________.
Nada mais havendo a constar, mandou a Autoridade encerrar o
presente Auto, que depois de lido e achado conforme, o assina com os Peritos e,
comigo, Escrivão, que o digitei.
AUTORIDADE: _______________________________________________________
1º PERITO: __________________________________________________________
2º PERITO: __________________________________________________________
ESCRIVÃO: _________________________________________________________
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AUTO DE EXAME DE ARMA
Aos _____ dias do mês de ________________, do ano de _________,
nesta Cidade de _______________, Estado de Pernambuco, e no Cartório desta
Delegacia de Polícia, onde presente se encontrava o(a) respectivo(a) Delegado(a),
comigo, Escrivão de seu cargo, ao final assinado, aí compareceram os senhores
Peritos, previamente nomeados _____________________ e ___________________
(Qualificação completa), a quem foi deferido pela Autoridade, o compromisso legal,
que aceitaram, de bem e fielmente, sem dolo nem malícia, procederem ao Exame a
fim de se lhe verificar a natureza e a eficiência de: (Descrever o instrumento / arma)
instrumento de Inquérito Policial, e responderem aos seguintes quesitos:
1º) Qual a espécie da arma submetida a exame? ____________________________
2º) Quais as características? ____________________________________________
3º) No estado em que se encontra, poderia ter sido utilizada eficazmente para a
prática de crime? _____________________________________________________
4º) Apresenta alguma mancha? __________________________________________
5º) Qual a natureza da mancha? _________________________________________
Em seguida, passaram os peritos a fazer os exames necessários,
verificando tratar-se de (Descrever o instrumento / arma), sendo efetuado (01) um
disparo por cada perito. Concluídas as pesquisas realizadas, responderam aos
quesitos formulados da seguinte forma:
1º) _________________________________________________________________
2º) _________________________________________________________________
3º) _________________________________________________________________
4º) _________________________________________________________________
5º) ________________________________________________________________.
Nada mais havendo a ser esclarecido, determinou a Autoridade que
fosse encerrado o presente Auto que, depois de lido e achado conforme, o assina
com os Peritos e comigo, Escrivão, que o digitei.
AUTORIDADE: _______________________________________________________
1º PERITO: __________________________________________________________
2º PERITO: __________________________________________________________
ESCRIVÃO: _________________________________________________________
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AUTO DE EXUMAÇÃO E AUTÓPSIA
Aos _____ dias, do mês de __________ do ano de _____, nesta Cidade de
__________________, Estado de ___________________, no Cemitério Municipal (ou onde for),
aí presentes o(a) Bel.(a) _________________, respectivo(a) Delegado(a), comigo, Escrivão de
seu cargo, ao final assinado, e os Peritos ______________________ e ____________________
(profissão e residência de cada um), a autoridade intimou a __________________ Administrador
do referido Cemitério (ou empregado, ou quem quer que tenha a seu cargo as sepulturas), para
que lhe indicasse onde estava a sepultura de ___________________ (ou número da sepultura,
ou o local onde consta ter sido enterrado o corpo), no que foi atendido, recebendo do mesmo a
indicação do local onde foi sepultada a pessoa de quem estava a tratar. Em seguida, a
Autoridade determinou que se procedesse a exumação do cadáver que ali fosse encontrado, a
fim de ser submetido a exames, o que foi cumprido, efetivamente, após ser removida a terra,
descoberto e aberto o caixão, e retirado o cadáver de _______________ (registrar, com minúcia,
o estado do cadáver), que foi transportado (dizer onde foi colocado o cadáver para o exame). A
Autoridade, então, deferiu aos Peritos o compromisso de bem e fielmente, desempenharem o
encargo e que declarassem, com verdade, o que descobrissem, encontrassem e, em suas
consciências entendessem, encarregando-os de proceder à autópsia no referido cadáver e de
responder aos quesitos que se seguem - o que aceitaram: 1º 2º 3º (escrever os quesitos
formulados). Passaram os peritos, em seguida, a fazer os exames e investigações ordenadas, os
julgados necessários e que foram assim relatados: (descrever minuciosamente o cadáver, o
estado de conservação, comprimento, compleição, sexo, idade presumível, cicatrizes ou sinais
particulares etc.; descrever, também, as operações ou exames realizados, os ferimentos
encontrados e suas causas. No caso de serem encontrados fragmentos de projétil de arma de
fogo devem ser descritos, registrando-se o local em que forem encontrados e retirados; se forem
retiradas as vísceras ou outro material para exame de laboratório, mencionar o fato com minúcia,
recolhendo-os em recipientes destinados a essa finalidade, com a devida observância às
recomendações e às técnicas próprias). Concluídos os exames passaram a responder da
seguinte forma, aos quesitos formulados: 1º 2º 3º.
Nada mais havendo a declarar, deu a autoridade por concluído o exame,
determinando a recomposição do cadáver, que fosse sepultado novamente e a lavratura desse
Auto, que o assina com os Peritos, com o Administrador do Cemitério (ou guarda, ou
responsável que indicou a sepultura ou o local do sepultamento) e comigo, Escrivão, que o
digitei.
AUTORIDADE: ________________________________________________________________
PERITO: _____________________________________________________________________
PERITO: _____________________________________________________________________
ADMINISTRADOR DO CEMITÉRIO: _______________________________________________
ESCRIVÃO: ___________________________________________________________________
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POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO

AUTO DE EXUMAÇÃO E RECONHECIMENTO
Aos ____ dias, do mês de ____________, do ano de ______, Estado de
_________________, em o Cemitério Municipal (ou onde for), aí presentes o(a) Bel.(a)
_______________________, respectivo(a) Delegado(a), comigo Escrivão de seu cargo,
ao final assinado, e os Peritos ___________________ e ___________________
(profissão e residência de cada um), a Autoridade intimou a ___________________,
Administrador do referido Cemitério (ou empregado, ou outra pessoa que tenha a seu
cargo as sepulturas), que lhe indicasse a sepultura de ____________________ (ou
número da sepultura, ou o local onde consta ter sido enterrado o corpo). Dando
cumprimento ao que foi determinado, ________________________________ indicou a
sepultura ________________ (ou tal lugar) e disse que foi ali que consta ter sido
sepultado o indivíduo de quem se estava a tratar naquela ocasião. Em seguida, mandou
a Autoridade que se procedesse a exumação do cadáver, que ali se encontrasse, a fim
de ser examinado, o que efetivamente se fez; sendo removida a terra com todas as
cautelas, ficando a descoberto o caixão, e que, ao ser aberto, foi retirado o cadáver de
________________________ (registrar, com minúcia, o estado do cadáver) ou ficando
a descoberto o cadáver de ____________________, que foi colocado (ou transportado)
________________ (dizer onde foi colocado o cadáver para os exames). A autoridade,
então, deferiu aos peritos o compromisso de bem e fielmente, desempenhar o encargo,
declarando, com verdade, o que descobrissem, encontrassem e em suas consciências
entendessem, encarregando-os de proceder ao reconhecimento do mesmo, o que
aceitaram. Passaram os peritos, em seguida, a proceder às pesquisas necessárias
(registrar, caso sejam tiradas as impressões digitais) e, depois de examinar o cadáver,
reconheceram como sendo o próprio ________________________________________.
Nada mais havendo a ser produzido, a Autoridade considerou como findo
o exame, mandando recompor o cadáver, sepultá-lo novamente e lavrar este auto, que
o assina com os Peritos, com o Administrador do Cemitério (ou guarda, ou responsável
que indicou a sepultura ou o local do sepultamento), e comigo, Escrivão, que o digitei.
AUTORIDADE: __________________________________________________________
PERITO: _______________________________________________________________
PERITO: _______________________________________________________________
ADMINISTRADOR DO CEMITÉRIO: _________________________________________
ESCRIVÃO: ____________________________________________________________
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POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO

AUTO DE EXAME DE OSSADA
Ao(s) ____ dia(s) do mês de _________________, do ano de _______,
nesta Cidade de _______________, Estado de Pernambuco, no ________________
onde presente se encontrava o(a) Bel.(a) _______________________ respectivo(a)
Delegado(a), comigo Escrivão de seu cargo, ao final assinado, e as Testemunhas
_________________ e ________________, aí compareceram os Peritos
_____________________ e __________________ designados, por Portaria, e que,
sob juramento de seus cargos, procederam ao Exame de Ossada (Histórico do
encontrado) quando passaram a responder aos seguintes quesitos:
1º A ossada é de que raça humana?
2º Qual o seu sexo?
3º Qual a sua idade?
4º Qual a sua estatura?
5º Qual a data aproximada em que ocorreu a morte?
6º Qual a causa da morte?
7º Qual o instrumento ou meio que a produziu?
8º Foi produzido por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura ou por outro
meio insidioso ou cruel (resposta especificada)?
Após o término do exame ordenado, atendendo a requisição da Autoridade Policial,
os Peritos responderam aos quesitos, na forma que se segue:
1º _________________________________________________________________
2º _________________________________________________________________
3º _________________________________________________________________
4º _________________________________________________________________
5º _________________________________________________________________
6º _________________________________________________________________
7º _________________________________________________________________
8º _________________________________________________________________
Nada mais a proceder, determinou a Autoridade que fosse encerrado o
presente Auto, após ser lido e acharem de acordo, assinando-o com os Peritos, as
Testemunhas, e comigo, Escrivão, que o digitei.
AUTORIDADE: _______________________________________________________
PERITO: ____________________________________________________________
PERITO: ____________________________________________________________
TESTEMUNHA: ______________________________________________________
TESTEMUNHA: ______________________________________________________
ESCRIVÃO: _________________________________________________________
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POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO

AUTO DE EXAME DE LOCAL DE CRIME

Aos _____ dias do mês de ________ do ano de _____, nesta Cidade
de _____________ Estado de _______________, em (lugar em que o exame é
realizado), aí presente o(a) Bel.(a) _____________________________, Delegado(a)
de Polícia, comigo, Escrivão de seu cargo, ao final assinado, e as Testemunhas
especialmente convidadas (qualificação) ________________ e _________________
(qualificação), a Autoridade passou a examinar o local em que se verificou o crime
de __________________ (mencionar o crime ocorrido) constatando que, no mesmo,
se encontrava _______________________________________________ (descrever
minuciosamente o que se encontrou no dito local, a posição da vítima, caso aí
esteja, a descrição de qualquer arma ou objeto que tenha relação com o crime para
a apreensão, ou vestígios da luta, manchas de sangue, etc).
Nada mais havendo a ser procedido, determinou a Autoridade que
fosse lavrado este Auto, que o assina com as Testemunhas e comigo, Escrivão, que
o digitei.
AUTORIDADE: _______________________________________________________
TESTEMUNHA: ______________________________________________________
TESTEMUNHA: ______________________________________________________
ESCRIVÃO: _________________________________________________________
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POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO

AUTO DE EXAME DE LOCAL DE CRIME
(Exame Realizado por Peritos não-Oficiais)

Aos _______ dias do mês de ______________, do ano de _________,
nesta Cidade de _______________, Estado de ____________________, em (lugar
em que o exame é feito), aí presentes o Bel.(a) ____________________________
Delegado(a) de Polícia, comigo, Escrivão de seu cargo, ao final assinado, e os
Peritos _________________ e ________________ (declarar o nome completo,
profissão e residência de cada um), a Autoridade deferiu aos Peritos o compromisso
legal de bem e fielmente desempenhar sua missão, declarando, com verdade, o que
descobrirem, encontrarem e, em suas consciências, entenderem, o que aceitaram.
Recomendou, então, que procedessem ao exame no (indicar o local), descrevendo a
situação em que o encontraram, bem como qualquer circunstância que, direta ou
indiretamente, possa ter relação com o crime cometido naquele local. Em seguida,
passaram os peritos a fazer os exames necessários e, no final, declararam o
seguinte: (fazer a descrição minuciosa da situação encontrada e, no caso, posição
em que estava o cadáver, vestígios de luta, manchas de sangue, posição dos
móveis etc.).
E, como fossem encontrados instrumentos e objetos que têm relação
com o fato criminoso (declarar o que foi encontrado), mandou a autoridade que os
mesmos fossem apreendidos.
Nada mais havendo a ser procedido, deu a Autoridade por findo o
exame ordenado, determinando fosse lavrado este Auto, que o assina com os
Peritos e comigo, Escrivão, que o digitei.
AUTORIDADE: _______________________________________________________
PERITO: ____________________________________________________________
PERITO: ____________________________________________________________
ESCRIVÃO: _________________________________________________________

44

POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
UNIDADE DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO

AUTO DE EXAME EM LOCAL DE FURTO QUALIFICADO
Aos ______ dias do mês de ________________, do ano de ________,
nesta Cidade de ________________, Estado de Pernambuco, cumprindo Portaria
da Autoridade Policial, Bel(a) ____________________, comigo, Escrivão de seu
cargo, ao final assinado, e as Testemunhas ______________ e ______________,
os Peritos designados ______________________ e _________________________,
procederam ao exame do (Imóvel, Veículo, local do Furto Qualificado por destruição
ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa ou por meio de escalada –
informações detalhadas), objetivando descrever os vestígios, indicar os instrumentos
e os meios adotados na prática do ato, a época presumida, verificando o que a
seguir, descrevem:
VISUM ET REPERTUM:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
E, consoante disposição do Art. 171, do Código de Processo Penal,
passaram a responder aos seguintes quesitos:
1 – Com que instrumentos, foi o fato praticado?
2 – Por que meio foi levado a termo?
3 – Em que época presume ter sido o mesmo perpetrado?
Nada mais havendo a ser esclarecido, determinou a Autoridade fosse
lavrado o presente Auto, que depois de lido e achado conforme, o assina com os
Peritos, as Testemunhas e comigo, Escrivão, que o digitei.
AUTORIDADE: _______________________________________________________
1º PERITO: __________________________________________________________
2º PERITO: __________________________________________________________
TESTEMUNHA: ______________________________________________________
TESTEMUNHA: ______________________________________________________
ESCRIVÃO: _________________________________________________________
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POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO

AUTO DE EXAME EM LOCAL DE INCÊNDIO
Aos _____ dias do mês de __________, do ano de _____, nesta
Cidade de ___________, Estado de Pernambuco, no (especificar o local), cumprindo
Portaria da Autoridade Policial, Bel.(a) ______________________, comigo, Escrivão
de seu cargo, ao final assinado, e as Testemunhas ____________ e ____________,
os Peritos designados ________________ e _______________ examinaram o
(Imóvel, Veículo, local do incêndio – informações detalhadas) e verificando o que a
seguir, descrevem:
VISUM ET REPERTUM:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
E, consoante disposição do Art. 173 do Código de Processo Penal,
passaram a responder aos seguintes quesitos:
1º) Qual a causa e o lugar em que começou o incêndio? ______________________
2º) O incêndio resultou perigo para a vida ou para o patrimônio alheio? ___________
3º) Se houve dano material, qual sua extensão e o seu valor? __________________
4º) As demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato _____________
Nada mais havendo a ser esclarecido, determinou a Autoridade fosse
lavrado o presente Auto, que depois de lido e achado conforme, o assina com os
Peritos, as Testemunhas e comigo, Escrivão, que o digitei.
AUTORIDADE: _______________________________________________________
1º PERITO: __________________________________________________________
2º PERITO: __________________________________________________________
TESTEMUNHA: ______________________________________________________
TESTEMUNHA: ______________________________________________________
ESCRIVÃO: _________________________________________________________

46

POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
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POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO
AUTO DE EXAME PARA VERIFICAÇÃO DE ABORTO
Aos _____ dias do mês de _________ do ano de ______, nesta cidade
de _________________, Estado de Pernambuco, cumprindo Portaria da Autoridade
Policial, Bel.(a) ________________________, comigo, Escrivão de seu cargo, ao
final assinado, e as Testemunhas ____________________ e __________________,
os Médicos ____________________ e __________________, designados para
examinarem _______________________ filha de ____________________ e de
_________________ natural de ________________ de cor ___________ cabelos
_________________ altura _______ com __________ anos de idade, residente na
____________________________ Estado de _________________, Profissão
__________________________________, verificando o que a seguir descrevem:
VISUM ET REPERTUM: _______________________________________________
Pelo que responderam aos seguintes quesitos:
1º) Houve aborto? ____________________________________________________
2º) Foi ele provocado? _________________________________________________
3º) Qual o instrumento ou meio empregado? ________________________________
4º) Em conseqüência do abortamento, ou do instrumento, ou do meio empregado
para provocá-lo, sofreu a vítima: incapacidade para as ocupações habituais por mais
de 30 (trinta) dias, ou perigo de vida, ou debilidade permanente de membro, sentido
ou função, ou incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável,
ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função, ou deformidade permanente,
(resposta especificada)? _______________________________________________
5º) Se provocado por médico, era o único meio de salvar a vida da gestante? _____
Nada mais havendo a constar, mandou a Autoridade lavrar este Auto que, depois de
lido e achado conforme, o assina juntamente com os Peritos, Testemunhas e
comigo, Escrivão, que o digitei.
AUTORIDADE: _______________________________________________________
PERITO: ____________________________________________________________
PERITO: ____________________________________________________________
TESTEMUNHA: ______________________________________________________
TESTEMUNHA: ______________________________________________________
ESCRIVÃO: _________________________________________________________
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POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO

AUTO DE EXAME PARA VERIFICAÇÃO DE GRAVIDEZ

Aos _____ dias do mês de __________, do ano de ___________,
nesta Cidade de _______________________ , Estado de Pernambuco, cumprindo
Portaria da Autoridade Policial, Bel.(a) ______________, comigo, Escrivão de seu
cargo, ao final assinado, e as Testemunhas _______________ e _______________,
os Médicos __________________ e ___________________ designados para
examinarem ______________ filha de _____________ e de, ____________ natural
de _____________ de cor ______________ cabelos ______________ altura
________, com ______ anos de idade, residente na ___________________, Estado
de ________________ Profissão _____________, verificaram o que a seguir
descrevem:
VISUM ET REPERTUM: _______________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Pelo que responderam aos seguintes quesitos:
1º) A examinada está grávida? __________________________________________
2º) De quanto tempo? _________________________________________________
Nada mais havendo a constar, mandou a Autoridade lavrar este Auto
que, lido e achado conforme, o assina juntamente com os Peritos, Testemunhas e
comigo, Escrivão, que o digitei.
AUTORIDADE: _______________________________________________________
PERITO: ____________________________________________________________
PERITO: ____________________________________________________________
TESTEMUNHA: ______________________________________________________
TESTEMUNHA: ______________________________________________________
ESCRIVÃO: _________________________________________________________
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POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO

AUTO DE EXAME PARA VERIFICAÇÃO DE PARTO E PUERPÉRIO

Aos ________ dias do mês de _________, do ano de _______, nesta
Cidade de __________________, Estado de Pernambuco, cumprindo Portaria da
Autoridade Policial, Bel.(a) _________________, comigo, Escrivão de seu cargo, ao
final assinado, e as Testemunhas ________________ e __________________, os
Médicos designados naquela Portaria ________________ e _________________
examinaram a _______________, filha de ______________ e de _______________
natural de _________________ de cor ____________ cabelos _________________
altura ______ com ________ anos de idade, residente na __________________,
Estado de _______________ Profissão, verificando o que a seguir descrevem:
VISUM ET REPERTUM: _______________________________________________
___________________________________________________________________
Pelo que responderam aos seguintes quesitos:
1º) A examinada já deu à luz alguma vez? _________________________________
2º) Qual a data provável do seu último parto? _______________________________
3º) Por via natural ou cirúrgica? __________________________________________
4º) Em conseqüência do parto, ou do ato cirúrgico, sofreu a examinada:
incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, ou perigo de
vida, ou debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou incapacidade
permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de
membro, sentido ou função, ou deformidade permanente? (resposta especificada)?
5º É a vítima alienada ou débil mental? ____________________________________
6º Houve estado puerperal durante o seu último parto? _______________________
Nada mais havendo a constar, mandou a autoridade lavrar este Auto,
que, depois de lido e achado conforme, o assina juntamente com os Peritos,
Testemunhas e comigo, Escrivão, que o digitei.
AUTORIDADE: _______________________________________________________
PERITO: ____________________________________________________________
PERITO: ____________________________________________________________
TESTEMUNHA: ______________________________________________________
TESTEMUNHA: ______________________________________________________
ESCRIVÃO: _________________________________________________________
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POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO
AUTO DE EXAME SEXOLÓGICO
(Atentado Violento ao Pudor)
Aos ______ dias do mês de ____________, do ano de _____, nesta Cidade de _____________,
Estado
de
Pernambuco,
cumprindo
Portaria
da
Autoridade
Policial,
Bel.(a)
________________________, comigo, Escrivão de seu cargo, ao final assinado, e as Testemunhas
_________ e __________, os Médicos ___________ e __________, designados para examinarem
___________, filho de __________________ e de ________________, natural de _________ de cor
___________ cabelos ____________ altura __________ com _________ anos de idade, residente
na ___________________________, Estado de ______________ Profissão ___________________,
verificando o que a seguir descrevem:
VISUM ET REPERTUM: _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Pelo que responderam aos seguintes quesitos:
1º) Houve prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal? _____________________________
2º) Em que consistiu? _______________________________________________________________
3º) Há lesão corporal, ou outro vestígio, indicando ter havido emprego de violência e, no caso
afirmativo, qual o meio empregado? ____________________________________________________
4º) Da violência resultou lesão corporal de natureza grave? _________________________________
5º) Da violência resultou morte do paciente? _____________________________________________
6º) O paciente é maior ou menor de 14 anos, ou é maior ou menor de 18 anos? _________________
7º) O paciente é alienado ou débil mental? _______________________________________________
8º) Houve qualquer outra causa que impossibilitasse o paciente de oferecer resistência ___________
Nada mais havendo a constar, mandou a Autoridade lavrar este Auto que, depois de
lido e achado conforme, o assina juntamente com os Peritos, Testemunhas e comigo, Escrivão, que o
digitei.
AUTORIDADE: ____________________________________________________________________
PERITO: _________________________________________________________________________
PERITO: _________________________________________________________________________
TESTEMUNHA: ____________________________________________________________________
TESTEMUNHA: ____________________________________________________________________
ESCRIVÃO: _______________________________________________________________________
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POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO
AUTO DE EXAME SEXOLÓGICO
Aos _____ dias do mês de __________ do ano de _____, nesta
Cidade de _____________, Estado de Pernambuco, cumprindo Portaria da
Autoridade Policial, Bel.(a) _______________, comigo, Escrivão de seu cargo, ao
final assinado, e as Testemunhas ___________________ e ___________________,
os Médicos designados naquela Portaria ____________ e ___________________
examinaram __________________ filha de _______________________ e de
________________ natural de _____________ de cor ____________ cabelos
__________ altura _____ com ______ anos de idade, residente na _____________,
Estado de __________ Profissão _______, verificando o que a seguir descrevem:
VISUM ET REPERTUM: _______________________________________________
___________________________________________________________________
Pelo que responderam aos seguintes quesitos:
1º) Houve conjunção carnal com a examinada? _____________________________
2º) Havendo lesão do hímen, quais as condições das rupturas? ________________
3º) A examinada sofreu violência? ________________________________________
4º) Da violência resultou aceleração de parto; debilidade permanente de membro,
sentido ou função; perigo de vida, incapacidade para as ocupações habituais por
mais de trinta dias? ___________________________________________________
5º) Da violência resultou aborto, ou deformidade permanente, ou perda ou
inutilização de membro, sentido ou função, ou enfermidade incurável, ou
incapacidade permanente para o trabalho? _________________________________
Nada mais havendo a constar, mandou a Autoridade lavrar este Auto
que, depois de lido e achado conforme, o assina juntamente com os Peritos,
Testemunhas e comigo, Escrivão, que o digitei.
AUTORIDADE: _______________________________________________________
PERITO: ____________________________________________________________
PERITO: ____________________________________________________________
TESTEMUNHA: ______________________________________________________
TESTEMUNHA: ______________________________________________________
ESCRIVÃO: _________________________________________________________
51

POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
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POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO

AUTO DE EXAME TANATOSCÓPICO
Ao(s) _____ dia(s) do mês de _________, do ano de _______, nesta
Cidade de ______________, Estado de Pernambuco, no _____________________,
onde presente se encontrava o(a) Bel.(a) ______________________, respectivo(a)
Delegado(a), comigo, Escrivão de seu cargo, ao final assinado, e as Testemunhas
__________________________ e ______________________, aí presentes os
Peritos _________________________ e ________________________, designados
por Portaria, os quais sob juramento de seus cargos, procederam a Exame
Tanatoscópico no cadáver que pertenceu a ____________________ (qualificação),
verificando o que a seguir descrevem:
VISUM ET REPERTUM: _______________________________________________
___________________________________________________________________
Pelo que responderam aos seguintes quesitos:
1º) Houve morte? _____________________________________________________
2º) Foi ocasionada pelo emprego de veneno, fogo, explosão, asfixia ou outro meio
de que possa resultar perigo comum? _____________________________________
Nada mais havendo a constar, mandou a Autoridade fosse lavrado o
presente auto, que, depois de lido e achado conforme, o assina juntamente com os
Peritos, as Testemunhas e, comigo, Escrivão, que o digitei.
AUTORIDADE: _______________________________________________________
PERITO: ____________________________________________________________
PERITO: ____________________________________________________________
TESTEMUNHA: ______________________________________________________
TESTEMUNHA: ______________________________________________________
ESCRIVÃO: _________________________________________________________
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AUTO DE EXAME TRAUMATOLÓGICO
Aos _____ dias do mês de _____________, do ano de ___________,
nesta Cidade de ________________, Estado de Pernambuco, no ______________
onde presente se encontrava o Bel(a) ________________________, respectivo(a)
Delegado(a), comigo, Escrivão de seu cargo, ao final assinado, e as Testemunhas
______________ e ____________, aí presentes os Peritos _________________ e
_______________ designados por Portaria, os quais sob juramento de seus cargos,
procederam ao Exame de Lesão Corporal na pessoa de __________ (qualificação),
verificando o que a seguir descrevem:
VISUM ET REPERTUM:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Pelo que responderam aos seguintes quesitos:
1º) Houve lesão à integridade corporal ou a saúde do examinado? ______________
2º)Qual o instrumento ou meio que ocasionou? _____________________________
3º)Da lesão resultou debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou
perigo de vida, ou aceleração de parto, ou incapacidade para as ocupações
habituais por mais de trinta dias? __________
4) Da lesão resultou deformidade permanente, ou perda ou inutilização de membro,
sentido ou função, ou enfermidade incurável, ou incapacidade permanente para o
trabalho ou aborto? ________________
Nada mais havendo a constar, mandou a Autoridade fosse lavrado o
presente Auto, que, depois de lido e achado conforme, o assina juntamente com os
Peritos, as Testemunhas e comigo, Escrivão, que o digitei.
AUTORIDADE: _______________________________________________________
PERITO: ____________________________________________________________
PERITO: ____________________________________________________________
TESTEMUNHA: ______________________________________________________
TESTEMUNHA: ______________________________________________________
ESCRIVÃO: _________________________________________________________
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AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO
Às ____ horas, do dia _____ de __________ do ano de _______,
nesta Cidade de __________________, Estado de Pernambuco, no Cartório desta
Delegacia de Polícia, onde presente se encontrava o(a) Bel.(a) _______________,
respectivo(a) Delegado(a), comigo, Escrivão de seu cargo, ao final assinado, aí
compareceu na qualidade de CONDUTOR ______________ (Qualificação e
endereço completos). Aos costumes, disse _______________. Compromissado na
forma da lei, advertido das penas cominadas ao falso testemunho, prometeu dizer a
verdade do que soubesse e lhe fosse perguntado. Inquirido, respondeu: QUE
apresenta preso em flagrante delito: _________________________, na presença
das TESTEMUNHAS: __________________ e ________________ (e da vítima,
caso seja possível a apresentação), pelos motivos que, a seguir, passa a expor:
QUE (Declarações do condutor e apreensões por ele procedidas).
Nada mais disse nem lhe foi perguntado, determinou a Autoridade
Policial que fosse entregue ao Condutor o Recibo de Entrega do Preso, bem como
cópias do presente Termo e do Termo de Apresentação e Apreensão da (arma ou
objeto) por ele arrecadado. Em seguida, mandou encerrar este Termo, que, após ser
lido e achado conforme, o assina com o Condutor, com o Conduzido e, comigo,
Escrivão, que o digitei.
AUTORIDADE POLICIAL: ______________________________________________
CONDUTOR: ________________________________________________________
CONDUZIDO: ________________________________________________________
ESCRIVÃO: _________________________________________________________
Em seguida, passou a Autoridade a inquirir as testemunhas na forma que se segue:
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PRIMEIRA TESTEMUNHA: (Qualificação e endereço completos). Aos costumes,
disse _______________. Testemunha compromissada na forma da lei, advertida
das penas cominadas ao falso testemunho, prometeu dizer a verdade do que
soubesse e lhe fosse perguntado. Inquirida pela Autoridade passou a declarar QUE
___________________.
Nada mais disse nem lhe foi perguntado. Lido e achado conforme,
determinou a Autoridade que fosse encerrado o presente Termo, assinando-o com o
Depoente, o Conduzido e comigo, Escrivão, que o digitei.
AUTORIDADE POLICIAL: ______________________________________________
1ª TESTEMUNHA: ____________________________________________________
CONDUZIDO: ________________________________________________________
ESCRIVÃO: _________________________________________________________
SEGUNDA TESTEMUNHA: (Qualificação e endereço completos). Aos costumes,
disse __________. Testemunha compromissada na forma da lei, advertida das
penas cominadas ao falso testemunho, prometeu dizer a verdade do que soubesse
e lhe fosse perguntado. Inquirida pela Autoridade passou a declarar QUE ________
Nada mais disse nem lhe foi perguntado. Lido e achado conforme,
determinou a Autoridade que fosse encerrado o presente Termo, assinando-o com o
Depoente, o Conduzido e comigo, Escrivão, que o digitei.
AUTORIDADE POLICIAL: ______________________________________________
2ª TESTEMUNHA: ____________________________________________________
CONDUZIDO: ________________________________________________________
ESCRIVÃO: _________________________________________________________
Na seqüência, passou a Autoridade a inquirir a VÍTIMA: (Qualificação e
endereço completos), sabendo ler e escrever, inquirida pela Autoridade passou a
declarar QUE: _______________________________________________________
Nada mais disse nem lhe foi perguntado. Lido e achado conforme,
determinou a Autoridade que fosse encerrado o presente Termo, assinando-o com a
Declarante, o Conduzido e comigo, Escrivão, que o digitei.
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AUTORIDADE POLICIAL: ______________________________________________
VÍTIMA: ____________________________________________________________
CONDUZIDO: ________________________________________________________
ESCRIVÃO: _________________________________________________________
Prosseguindo, passou a Autoridade à qualificação do CONDUZIDO:
(Qualificação e endereço completos), sabendo ler e escrever, o qual depois de
cientificado das imputações que lhe eram feitas e dos direitos assegurados pelo Art.
5º, caput e Incs. LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV e LXVI, da Constituição Federal, do
respeito à sua integridade física e moral, de não ser preso senão em flagrante delito
ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, de ter
sua prisão e o local onde se encontre comunicados, imediatamente, ao juiz
competente e à sua família, ou à pessoa por ele indicada, de permanecer calado,
sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado e a identificação dos
responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial, expressou a vontade
de que sua prisão seja comunicada à pessoa de __________________, residente
(Endereço completo). Interrogado na forma do Art. 187, §§ 1º e 2º do Código de
Processo Penal, RESPONDEU: QUE_______________________.
Nada mais disse, nem lhe foi perguntado. Após consultar a Delegacia
de Capturas obteve a informação por meio do Agente de Polícia ( NOME E
MATRÍCULA, DE QUE ESTAVA A CONSTAR OU NADA CONSTAR EM RELAÇÃO
AO CONDUZIDO). Após lido e achado conforme, determinou a Autoridade fosse
encerrado o presente Interrogatório, assinando-o juntamente com o Conduzido e,
comigo, Escrivão, que o digitei.
AUTORIDADE POLICIAL: ______________________________________________
CONDUZIDO: ________________________________________________________
ESCRIVÃO: _________________________________________________________
Finalmente, não havendo mais oitiva a ser procedida, determinou a
Autoridade Policial fosse encerrado o presente Auto de Prisão em Flagrante Delito,
que, eu, ___________________________________________, Escrivão, o digitei.

AUTORIDADE POLICIAL: ______________________________________________
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AUTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA
Aos _____ dias do mês de ___________ do ano de _____________, ___ / ___ /
____ nesta cidade de _______________________, Estado de Pernambuco, e no
Cartório desta Delegacia de _______________, onde presente se encontrava o(a)
Bel.(a) ________________, respectivo(a) Delegado(a), comigo Escrivão a seu cargo
ao final assinado, presentes as testemunhas: _______________ e _____________,
(Qualificação completa e endereço) aí compareceu: __________________________
(Reconhecedor - qualificação completa) que sob o compromisso de honra de dizer a
verdade e sendo convidado a descrever ( nome da pessoa a ser reconhecida),
mantido este em sala secreta disse que tratava de (mencionar o que a pessoa
chamada a fazer o reconhecimento disser a respeito da que vai ser reconhecida,
aludindo principalmente a particularidades individualizadoras). Ultimada a descrição
acima, transportaram-se todos os presentes, em companhia da autoridade, à sala
contígua, onde se achavam além de (nome da pessoa a ser reconhecida) mais dois
indivíduos algo parecidos com o acusado, ali deliberadamente colocados pela
autoridade. Aberta a porta da sala em questão e nela penetrando (nome da pessoa
a ser chamada a fazer o reconhecimento), depois de lançar um rápido olhar aos
presentes, apontou com presteza e segurança a pessoa de (nome da pessoa que foi
reconhecida), cujas características coincidem perfeitamente com a descrição feita no
início deste auto, informando tratar-se, sem dúvida alguma, da mesma pessoa que
no dia, às horas (descrever o fato verificado e motivador da apuração).
Nada mais havendo, mandou a autoridade encerrar este Auto, que,
depois de lido e achado conforme o assina com o Reconhecedor, com as
testemunhas e comigo Escrivão que o digitei.
AUTORIDADE: _______________________________________________________
RECONHECEDOR: ___________________________________________________
1ª TESTEMUNHA: ____________________________________________________
2ª TESTEMUNHA: ____________________________________________________
ESCRIVÃO: _________________________________________________________
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AUTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

Aos _____ dias do mês de ____________, do ano de ______, nesta
Cidade de ___________, Estado de Pernambuco, e no Cartório desta Delegacia,
onde presente se encontrava o(a) Bel.(a) _______________________, respectivo(a)
Delegado(a), comigo Escrivão de seu cargo, ao final assinado, presente as
testemunhas: __________________________________ (qualificação e endereço) e
______________________________ (qualificação e endereço), aí compareceu:
_______________________________ (Reconhecedor, qualificação completa) o
qual, sob o compromisso de honra de dizer a verdade, foi convidado a descrever a
pessoa de __________________________ (a ser reconhecida). Disse que tratava
de pessoa do sexo _________. (Descrever com riqueza de detalhes a pessoa que
deverá ser reconhecida, aludindo, principalmente, às particularidades
individualizadoras). Ultimada a descrição acima, foram expostas, diante do mesmo,
diversas reproduções fotográficas em tamanho _____________ de vários cidadãos,
tendo apontado depois de realizar minucioso exame, com presteza e segurança a
pessoa de ____________________ cujas características coincidem, perfeitamente,
com a descrição feita no início deste auto, informando tratar-se, sem dúvida alguma,
da mesma pessoa que (Descrever o fato protagonizado pelo Reconhecedor e pelo
reconhecido, na condição de Vítima e Imputado, respectivamente). Nada mais
havendo, mandou a Autoridade encerrar este auto, que, depois de lido e achado
conforme, o assina com o Reconhecedor, com as testemunhas e comigo, Escrivão
que o digitei.
AUTORIDADE: _______________________________________________________
RECONHECEDOR: ___________________________________________________
1ª TESTEMUNHA: ____________________________________________________
2ª TESTEMUNHA: ____________________________________________________
ESCRIVÃO: _________________________________________________________
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AUTO DE REPRODUÇÃO SIMULADA DOS FATOS

Aos _____ dias do mês de __________ do ano de _____, nesta
Cidade de _______, Estado de Pernambuco, por volta das _____ horas, o(a) Bel.(a)
___________________ Delegado (a) de Polícia, compareceu (especificar o local)
acompanhado dos Policiais ______________ e _____________ comigo, Escrivão
de seu cargo, ao final assinado, e as Testemunhas ________________
(Qualificação) e _____________________ (Qualificação), a fim de realizar a
Reprodução Simulada do______________ (DO CRIME ALI OCORRIDO, COM
ESPECIFICAÇÃO DE HORA, DATA, NATUREZA E OUTRAS PECULIARIDADES).
Por se tratar de crime de ______________ fez o papel de vítima o Policial
_____________ que possui características físicas semelhantes à mesma. Iniciou-se
a reconstituição, na íntegra, da cena do crime, passando-se por todas as situações
ali ocorridas em épocas pretéritas, das quais se produziram fotografias. Procedeuse, da mesma forma, com a confecção, em croqui, do itinerário percorrido pelos
protagonistas do evento, na condição de Autor e Vítima, respectivamente, e com a
coleta de declarações deste e das duas testemunhas supracitadas, os quais se
dispuseram a esclarecer e reproduzir, com zelo e probidade, a fiel situação
verificada em data de _______ de __________ de _____ (Fazer relato
pormenorizado de todo o ocorrido naquele ambiente e o seu resultado decorrente,
com especificação de cenas uma a uma).
Nada mais havendo a ser reconstituído, determinou a Autoridade fosse
lavrado o presente Auto que, depois de lido e achado conforme, o assina com o
Indiciado, as Testemunhas e comigo Escrivão, que o digitei.
AUTORIDADE: _______________________________________________________
INDICIADO: _________________________________________________________
TESTEMUNHA: ______________________________________________________
TESTEMUNHA: ______________________________________________________
ESCRIVÃO: _________________________________________________________
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POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO

AUTO DE RESISTÊNCIA

Aos _____ dias do mês de _______ do ano de _______, nesta Cidade
de
_______________
Estado
de
Pernambuco,
às
______
horas
_________________ (Transcrever a ocorrência) __________ para minha defesa, e
para vencer a resistência oposta, usei _________________ (detalhar)
______________________.
Em seguida transportei o Sr. _______________________________ (Nome do
resistente) até o Pronto Socorro _______________________________ e,
posteriormente, para esta Delegacia de Polícia. De tudo lavro o presente Auto, que
assino com as Testemunhas ________________________________________ e
___________________________________ (qualificação), que a tudo presenciaram.

EXECUTOR: ________________________________________________________
TESTEMUNHA: ______________________________________________________
TESTEMUNHA: ______________________________________________________
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BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BOC Nº. ________/________
(Fls. 1)
DATA: _________ DELEGACIA ________________________ TURMA __________
BO Nº. ______________________ HORA DA ENTRADA: _____________________
OCORRÊNCIA
DATA: _____________ LOCAL _______________________ HORA _____________
NATUREZA: _______________________ TIPIFICAÇÃO: _____________________
CONDUTOR
NOME: _____________________________________________________________
RG Nº. ________________________ SDS/_________________________________
FILIAÇÃO: PAI: ______________________________________________________
MÃE: ______________________________________________________
ENDEREÇO RESIDENCIAL: ____________________________________________
ENDEREÇO PROFISSIONAL: __________________________________________
1ª TESTEMUNHA
NOME: _____________________________________________________________
RG Nº. ________________________ SDS/_________________________________
FILIAÇÃO: PAI: ______________________________________________________
MÃE: __________________________________________________________
ENDEREÇO RESIDENCIAL: ____________________________________________
ENDEREÇO PROFISSIONAL: __________________________________________
2º TESTEMUNHA
NOME: _____________________________________________________________
RG Nº. ________________________ SDS/_________________________________
FILIAÇÃO: PAI: ______________________________________________________
MÃE: _____________________________________________________
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POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO
(Fls.2)

ENDEREÇO RESIDENCIAL: ____________________________________________
ENDEREÇO PROFISSIONAL: __________________________________________
VÍTIMA
NOME: _____________________________________________________________
RG Nº. ______________________________ SDS/ __________________________
FILIAÇÃO: PAI: ______________________________________________________
MÃE: ______________________________________________________
ENDEREÇO RESIDENCIAL: ____________________________________________
ENDEREÇO PROFISSIONAL: __________________________________________
INFRATOR
NOME: ____________________________________________ IDADE: __________
RG Nº. _____________________________ SDS/____________________________
FILIAÇÃO: PAI: ______________________________________________________
MÃE: _____________________________________________________
RESPONSÁVEL: _____________________________________________________
ENDEREÇO: ________________________________________________________
TRANSCRIÇÃO DO REGISTRO
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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NUMERÁRIO E OBJETOS APREENDIDOS
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
AGENTE PLANTONISTA: ______________________________________________
MATRÍCULA: ______________ DATA: ________ DE ______________DE _______
ASSINATURA: _______________________________________________________
DESPACHO DA AUTORIDADE
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
DESTINAÇÃO DO ADOLESCENTE
ENCAMINHADO AO MP: _______________________________________________
OFÍCIO Nº. _________________ DATA: ____ DE ____________ DE ________
ENTREGUE MEDIANTE TERMO: ________________________________________

______________ de __________________ de ______________

Bel.(a) _____________________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA
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PROCEDIMENTO ESPECIAL N° _____ / ______

DELEGADO
_________________________

ESCRIVÃO
_________________________

INFRATOR : _________________________________________________________
VÍTIMA: ____________________________________________________________
TIPIFICAÇÃO: _______________________________________________________

AUTUAÇÃO

Aos ____ dias do mês de ___________ do ano de ___________, nesta
Cidade de ____________________________, Estado de Pernambuco, em Cartório,
autuo a Portaria e as demais peças que adiante seguem, conforme determinação da
Autoridade Policial. Do que para constar, lavro este termo. Eu, _________________,
Escrivão de Polícia, o digitei.
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CARTA PRECATÓRIA
Do: Bel.(a) ___________________________________ Delegado(a) de
Polícia Titular desta Delegacia de Polícia.
Ao: Bel.(a) ___________________________________ Delegado(a) de
Polícia Titular da Delegacia de Polícia de __________________________________
O(a) Bel.(a) _________________________________, Delegado(a) de
Polícia Titular da Delegacia de ________________________________ na forma da
Lei etc.
FAZ SABER que, por esta Delegacia de Polícia, localizada (endereço)
tramita o Inquérito Policial de nº. _______ /______ versando sobre (indicar a
Infração Penal), ocorrida no (local, datada, nome da vítima e sua qualificação), fato
que justifica a expedição da presente Carta Precatória, a fim de que sejam tomadas
por termo as declarações (ou depoimento, ou outra diligência qualquer), de
__________________, que reside na Rua (endereço completo), o qual deverá ser
inquirido sobre: (transcrever as perguntas).
Por essa razão, há de se expedir a presente Carta Precatória, no teor
da qual depreco a V.Sª. que, sendo-lhe esta apresentada, e, depois, de nela exarar
o seu respeitável CUMPRA -SE, se digne determinar que seja tomado por termo o
depoimento (da pessoa indicada) ou a realização da diligência necessária,
promovendo, posteriormente, a remessa a esta Delegacia.
ASSIM O DEPRECO.
Dada e passada nesta Cidade de ________________, Estado de
Pernambuco, aos ______ dias do mês de ________________ do ano de ______.
Eu ____________________________________________________ Escrivão, que a
digitei.
Bel.(a) ___________________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA
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CERTIDÃO DE FIANÇA TERMO Nº. _______/________

Eu, ____________________________, Escrivão de Polícia, matrícula
nº. _________________________, lotado nesta Delegacia de Polícia,
CERTIFICO , cumprindo determinação da Autoridade Policial, para fins
de instruir Inquérito Policial iniciado por Auto de Prisão em Flagrante Delito, que
consta registrado em livro de FIANÇA próprio deste órgão Policial, às fls. _______ o
TERMO DE FIANÇA de seguinte teor: Aos ________ dias do mês de __________
do ano de _______________________, ____,___________,_____, nesta Cidade de
__________________________, Estado de Pernambuco, no Cartório da Delegacia
________________________________________ onde presente se encontrava o(a)
Bel.(a). _________________________, respectivo(a) Delegado(a), comigo, Escrivão
de seu cargo, ao final assinado, aí compareceu: ____________________________,
Portador do RG Nº. __________________ (órgão expedidor), já qualificado no Auto
de Prisão em Flagrante Delito em que foi indiciado por infração ao art. _______ do
(Código Penal ou outra Lei), a quem a Autoridade, independentemente de
Requerimento, concedeu-lhe Fiança para que, em liberdade, possa defender-se das
imputações que lhe são feitas, arbitrando-a em R$ __________
(__________________), uma vez que o ilícito em questão é punido com pena que o
beneficia com direito a liberdade provisória, mediante prestação de caução legal,
ficando o afiançado, desde já, ciente das obrigações previstas nos Arts. 327 e 328,
do Código de Processo Penal que terá de cumprir. Nada mais havendo a constar,
mandou a Autoridade encerrar o presente Termo, que o assina com o Afiançado e,
comigo, Escrivão, que o escrevi”. Dada e passada nesta Cidade de _____________,
Estado de Pernambuco, aos ____ dias do mês de ___________ do ano de _______
EU ________________________________________, Escrivão a digitei e subscrevi.
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CERTIDÃO

EU, _____________________________________________________
Matrícula nº. _______________ Escrivão de Polícia, lotado nesta Delegacia de
Polícia, no uso de minhas atribuições legais,
CERTIFICO por me haver sido __________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________ (Motivação), para os fins
necessários, que às fls. ________, do livro de ________________________, próprio
deste órgão, consta o registro de seguinte teor: “_____________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________” (Registro)
Esta certidão é a reprodução fiel do original a que me reporto e dou fé.
Dada e passada nesta Cidade de _________________, Estado de Pernambuco, aos
________ dias do mês de _____________________________ do ano de ________.
EU, _______________________________________ Escrivão, a digitei e subscrevo.
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INFORMAÇÕES SOBRE A VIDA PREGRESSA DO INDICIADO
(ART. 6º INCISO IX DO CPP)
NOME: ____________________________________________________________________________________
FILIAÇÃO: PAI: _____________________________________________________________________________
MÃE: _____________________________________________________________________________________
É FILHO LEGÍTIMO, ILEGÍTIMO? ______________________________________________________________
TEVE TUTORES? VIVEU EM SUA COMPANHIA? _________________________________________________
FREQÜENTOU ESCOLAS? ____________ (GRAUS OBTIDOS) ______________________________________
DÁ-SE AO USO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS, ENTORPECENTES OU SUBSTÂNCIAS QUE DETERMINAM
DEPENDÊNCIA FÍSICA OU PSÍQUICA? EM CASO POSITIVO, QUAIS? ________________________________
ESTEVE INTERNADO EM CASA DE TRATAMENTO DE DOENÇAS NERVOSAS OU CONGÊNERES? _______
QUAIS E QUANDO? ______________ ESTADO CIVIL? __________ TEM FILHOS? _______________
QUANTOS? ______________________________ QUAL A IDADE DELES? __________________________,
LEGÍTIMOS OU NÃO? ____________________________
ONDE RESIDE? ________________ A CASA É PRÓPRIA? ___________________ TRATA-SE DE
HABITAÇÃO COLETIVA? _____________________________________________________________________
QUAL A PROFISSÃO OU ATIVIDADE QUE EXERCE? ______________ ONDE TRABALHA? ______________
POSSUI BENS IMÓVEIS? __________ QUANTOS? ONDE? QUAL O VALOR? __________________________
POSSUI DEPÓSITOS EM ESTABELECIMENTOS DE CRÉDITO, APÓLICES, AÇÕES OU INVESTIMENTOS?
__________________________________________________________________________________________
SE TRABALHA, QUAL SUA RENDA MENSAL? ________ SE É DESOCUPADO, POR QUÊ? ______ É
DEPENDENTE ECONOMICAMENTE DE PARENTES OU INSTITUIÇÕES BENEFICENTES? _______________
MANTÉM ALGUÉM SOB SUA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA? ________________ PRATICOU O DELITO
QUANDO ESTAVA ALCOOLIZADO, SOB OS EFEITOS DE ENTORPECENTES OU DE SUBSTÂNCIAS QUE
DETERMINAM DEPENDÊNCIA FÍSICA OU PSÍQUICA, OU SOB FORTE EMOÇÃO? ____________________
JÁ FOI PROCESSADO ALGUMA VEZ? ________ QUAL O JUÍZO DO PROCESSO? CUMPRIU A PENA?
______________ ESTÁ OU MOSTRA-SE ARREPENDIDO PELA PRÁTICA DO CRIME POR QUE RESPONDE
OU ACHA QUE A SUA ATITUDE FOI CORRETA E O FIM ALCANÇADO ESTAVA NA SUA VONTADE? ______

OUTRAS OBSERVAÇÕES: ___________________________________________________________________

LOCAL, DATA, NOME, CARGO, MATRÍCULA E ASSINATURA DO POLICIAL ENCARREGADO DA
ENTREVISTA.
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POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO

MANDADO DE CONDUÇÃO COERCITIVA
O (a) BEL(A) ______________________ DELEGADO(A) DE POLÍCIA
TITULAR (ADJUNTO) DA DELEGACIA DE _________, no uso de suas atribuições,
MANDA ao Chefe de Investigações (ou qualquer Agente lotado neste
órgão Policial) a quem for este apresentado, indo por ele assinado, que em seu
cumprimento convide a acompanhá-lo a esta Delegacia de Polícia o Sr.(a.)
____________________ (qualificação completa e endereço) que foi, anteriormente,
intimado por duas vezes consecutivas, conforme cópias recebidas das intimações
expedidas e apensadas aos autos, e não compareceu nem ofereceu justificativa por
esta conduta, caracterizando expressa recalcitrância à ordem legal emitida. Caso se
recuse a atender, que o(a) aludido(a) cidadão(ã) seja conduzido(a) a esta Delegacia
de Polícia, coercitivamente, onde deverá ser apresentado, qualificado e interrogado
sobre o crime de ______________________ em que está indiciado, na forma da Lei.
CUMPRA–SE
Dado e passado nesta Cidade de _____________________, Estado de
Pernambuco, aos ________ dias do mês de ____________ do ano de __________.
EU, ______________________________________, Escrivão, o digitei e subscrevo.
Bel.(a) ___________________________________________
DELEGADO (A) DE POLÍCIA
CERTIDÃO
Certifico que em cumprimento ao supracitado Mandado de Condução
Coercitiva, compareci ao endereço indicado onde (citar o que de fato se verificou).
Dou fé.
______________, de ____ de __________ de _________
__________________________________________________
Agente de Polícia Matrícula nº.
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POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO
MANDADO DE INTIMAÇÃO
O(A) BEL.(A). DELEGADO (A) DE POLÍCIA, Titular (ADJUNTO) desta
DELEGACIA DE POLÍCIA, no uso de suas atribuições,
DETERMINA a qualquer POLICIAL lotado nesta DELEGACIA DE POLÍCIA , a
quem este for entregue, que, em seu cumprimento proceda à INTIMAÇÃO da pessoa de
_________________________, residente na Rua (Av.) ________________________, tomandolhe o compromisso de comparecer nesta DELEGACIA DE POLÍCIA , situada na Rua (Av.)
_______________, às ______ horas do dia _______ de ___________de ________,
cientificando-a da possibilidade da realização de sua condução coercitiva, em caso de
recalcitrar, por incorrer em CRIME DE DESOBEDIÊNCIA ( Art. 330 do Código Penal
Brasileiro), com pena prevista de detenção de quinze dias a seis meses, e da relevância da
sua inquirição na condição de TESTEMUNHA, ou do seu INTERROGATÓRIO em Inquérito
Policial
no
qual
figura
como
indiciado
pela
prática
de
CRIME
DE
_______________________________________________________________.
CUMPRA–SE
DADO E LAVRADO nesta Cidade de _________________________, Estado de
Pernambuco, no Cartório desta Delegacia de Polícia, aos _____ dias do mês de _________
do ano de ______. EU, ___________________________________, Escrivão, o digitei.
______ de ______________ de ________
BEL. (A) _______________________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA
A) ________________________________________________________
INTIMADO CIENTE em ______ de _ _______________ de _________
CERTIDÃO
CERTIFICO que cumprindo o supracitado MANDADO DE INTIMAÇÃO,
desloquei-me à Rua _________________ nº _____ , bairro _____________, Cidade
__________________, onde promovi a INTIMAÇÃO do referido cidadão, o qual, após a devida
leitura do conteúdo deste Mandado, subscreveu a 2ª VIA, dando-se por intimado. Dou fé.
___________ de ______________________ de ________
___________________________________________________________
Agente de Polícia matrícula nº.
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POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO

MANDADO DE RECOLHIMENTO

O(a) Bel.(a). ____________________________ Delegado(a) de Polícia
Titular (Adjunto) desta Delegacia de Polícia, no uso de suas atribuições legais,
DETERMINA ao Gerente do Presídio (Cadeia Pública) quem for por este
apresentado, indo por ele (ela) assinado, que recolha a esse Estabelecimento
Prisional, à disposição da Justiça Pública, _____________________, (Qualificação)
portador do RG nº. _________________, por ter sido preso e autuado em flagrante
delito, como incurso nas penas do Art.(s) ____________ do Código Penal (da Lei nº
_______________________). E que se cumpra na forma e sob as penas da Lei. Eu
________________________________________________, Escrivão, que o digitei.

CUMPRA–SE

_______________, _____ de ___________ de _______

Bel.(a) ____________________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA
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POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO

NOTA DE CIÊNCIA DA IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL
O(a) Bel.(a) ___________________________________, Delegado(a)
Titular (Adjunto), da Delegacia de Polícia de ____________, Estado de
Pernambuco, em cumprimento ao disposto no Art. 106, Parágrafo único, da Lei
Nº. 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente,
FAZ SABER ao adolescente _________________________________,
já qualificado nos autos, que se encontra Apreendido e Autuado em Flagrante de Ato
Infracional, por haver praticado ato infracional de ___________________________,
contra ____________________________________, incorrendo, conseqüentemente,
nas sanções cominadas no Art. ____ do Código Penal ou da Lei Nº. _____________
tendo sido lavrado o respectivo auto, no qual depuseram como:
CONDUTOR: ______________________________________ RG Nº. ___________
E TESTEMUNHAS: ___________________________________ RG Nº. __________
E __________________________________________________ RG Nº. _________.
___________, _______ de _______ de _____
____________________________________________
Delegado (a) de Polícia
Nesta data, recebi a 1ª Via da presente NOTA DE CIÊNCIA.
Às ______ horas de ______, de __________ de _____ pelo que subscrevo o recibo.
___________, ______ de ________________ de _______
___________________________________________
ASSINATURA DO ADOLESCENTE INFRATOR
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POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO

NOTA DE CIÊNCIA DOS DIREITOS DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR, RELACIONADOS AO ATENDIMENTO PELA
AUTORIDADE POLICIAL

O(A) BEL.(A). ____________________________, DELEGADO(A) DE
POLÍCIA DA ____________________________ (DELEGACIA) EM CUMPRIMENTO
AO DISPOSTO NA LEI Nº. 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006:
FAZ SABER A ______________________________________ vítima
de violência doméstica e familiar, do seu direito à assistência policial preventiva e
repressiva, com a adoção dos seguintes procedimentos de proteção e orientação:
a) Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar,
com o registro da ocorrência, a contígua tomada das providências legais cabíveis;
b) Garantia de proteção policial, quando necessária, associada à imediata
comunicação ao Ministério Público e ao Poder Judiciário;
c) Encaminhamento a hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal;
d) Transporte para si e para seus dependentes, para abrigo ou local seguro,
diante da hipótese de risco de vida;
e) Acompanhamento para garantir a retirada de seus pertences do local da
ocorrência ou do domicílio familiar;
f) Diante do requerimento pela concessão de medidas protetivas de urgência,
remessa do expediente em apartado ao juiz, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas;

_______________, _______ de ______________ de ______.

BEL.(A) ___________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA
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POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO
NOTA DE CULPA

O(a) Bel.(a) ___________________________________, Delegado(a)
Titular (Adjunto) d a Delegacia de Polícia da _____________________________,
Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais,
Faz saber a _________________________________, já qualificado
nos autos, que se encontra preso e autuado em flagrante delito, por haver cometido
crime de ________________________, contra _________________________,
incorrendo assim nas sanções cominadas no Art. ______ do Código Penal ou da Lei
nº. _____________, tendo sido lavrado o respectivo Auto, no qual depuseram como:
CONDUTOR: _____________________________ ID Nº. ___________
e TESTEMUNHAS: __________________________ ID Nº. _________
e ___________________________________, ID Nº. ______________.
E, para sua ciência, mandou entregar-lhe a presente NOTA DE
CULPA. Eu, _______________________________________ Escrivão que a digitei.

____________, ____ de _______ de ______

Bel.(a) ______________________________________
Delegado(a) de Polícia

Às _____ horas, desta data, recebi o original da presente Nota de
Culpa.

_____________, ____ de _________ de _______.

______________________________________________________
ASSINATURA DO CONDUZIDO/RECEBEDOR
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POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO

Ofício nº. ____ / ____ - SC.

_________, ____ de _________ de ______

Prezado(a) Senhor(a),
Pelo presente autorizo, observadas as formalidades legais e
regulamentares, o traslado por via (aérea, rodoviária, ferroviária) do cadáver que
pertenceu a _________________________________________________ , vítima de
_____________________, “causa mortis” firmada pelo Dr. ___________________
(Identificação do Médico subscritor do óbito) ________, conforme Certidão de Óbito
de nº. ____________ lavrado às fls.______do Livro ________ do Cartório
______________, subscrita pelo Oficial ______________________________, o
qual deverá ser sepultado no Cemitério de ______________________________
conforme a Guia de Sepultamento exibida neste momento.
É relevante salientar que o referido cadáver foi submetido a processo
de embalsamamento e formalização, conforme Ata de Embalsamamento e
Formalização de nº. ______, subscrita pelo Dr. _______________________, Médico
Legista, matrícula nº. ___________________________.

Atenciosamente,

Bel.(a) _______________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA

A Sua Senhoria.
O (a) Senhor (a) ______________________________________________________
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POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO

Ofício nº ____ / ____ - SC.

_________, ____ de _______ de _____

Prezado(a) Senhor(a),

Cumprindo o disposto no Art. 107, da Lei nº. 8.069/90, (Estatuto da
Criança e do Adolescente), levo ao conhecimento de V.Sª. que, nesta data, foi
apreendido e autuado em flagrante de ato infracional o adolescente
_____________________________________________________, por ter praticado
Infração prevista no (s) Art. (s) __________________________________________,
o qual, em seguida, foi encaminhado ao ___________________________________
à disposição da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude (ou desta
Comarca), sendo V.Sª. a pessoa indicada pelo mesmo para que tomasse
conhecimento dessa apreensão e autuação.

Atenciosamente,

Bel.(a) ________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA

A Sua Senhoria
O(a) Senhor(a) ______________________________________________________
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POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO

Ofício nº. ____ / ____ - SC.

_________, ____ de ______ de ______

Senhor(a) Juiz(a),

Cumprindo o disposto no Art. 107, da Lei nº. 8.069/90, (Estatuto da
Criança e do Adolescente), levo ao conhecimento de V.Exa. que, nesta data,
conforme cópia do respectivo auto que segue apenso, foi apreendido e autuado em
flagrante de ato infracional o adolescente __________________________________,
por ter praticado Infração prevista no (s) Art. (s) _____________________________,
o qual em seguida, foi recolhido ao ______________________________________ à
disposição da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude (ou desta Comarca).

Atenciosamente,

Bel.(a) ____________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA

A Sua Excelência
O(a) Senhor(a) _______________________________________________________
Juiz(a) de Direito _____________________________________________________
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POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO

Ofício nº. ____ / ____ - SC.

___________, ___ de _______ de _____

Senhor(a) Promotor(a),
Levo ao conhecimento de V.Exa., conforme cópia do respectivo auto, em anexo,
que, nesta data, foi apreendido e autuado em flagrante de ato infracional, o
adolescente __________________________ por ter praticado a Infração prevista no
(s) Art. (s) ________________________. Em razão da impossibilidade de cumprir o
disposto no Art. 175, da Lei nº. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), foi
encaminhado à entidade de atendimento _______________________________,
para posterior apresentação a essa Promotoria, no prazo previsto no § 1º do
mencionado dispositivo legal.

Atenciosamente,

Bel.(a) _____________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA

A Sua Excelência
O(a) Senhor(a) _______________________________________________________
Promotor(a) de Justiça _________________________________________________
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POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO

Ofício nº ______ / ____ - SC.

_________, ___ de _______ de ______

Senhor Delegado,

Para fins de cadastramento no Sistema Nacional de Armas – SINARM,
na conformidade com a legislação em vigor, comunico a V.Sª. que foi apreendido no
último dia ____ / ___ / ____ o (revólver, pistola, fuzil etc. marca, modelo, calibre,
acabamento, número, tamanho do cano etc.) o qual encontra-se vinculado ao
Inquérito Policial nº.____ / _____, que tramita nesta Delegacia, figurando como
vítima _______________________________________________________ e, como
indiciado,________________________________________________, como incurso
nas penas do art. _____ do (Código Penal ou da Lei nº.).

Atenciosamente,

Bel.(a)____________________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA

A Sua Senhoria
O(a) Senhor(a) _______________________________________________________
Delegado Titular da Delegacia de Defesa Institucional - DELINST
Superintendência Regional da Polícia Federal em Pernambuco
RECIFE – PE.
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POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO

Ofício nº. ____ / ____ - SC.

_________, _____ de ______ de _____

Prezado(a) Senhor(a),

Em observância ao disposto no Art. 5º, Inc. LXII, da Constituição
Federal, levo ao conhecimento de V.Sª. que, nesta data, nesta Cidade, em
cumprimento ao Mandado de Prisão expedido pelo MM. Juiz de Direito da Comarca
de ___________________________________, nos autos do Inquérito Policial de nº
_______________, em curso nesta Delegacia, prendi e recolhi ao (Presídio ou
Cadeia Pública) à disposição daquele Juízo, o seu (FILHO, IRMÃO, AMIGO)
___________________________________________, haja vista ter sido decretada
a sua prisão preventiva, nos termos dos Arts. 311 e 312 do Código de Processo
Penal, sendo a sua pessoa a indicada pelo mesmo a quem se deveria comunicar
esse fato.

Atenciosamente,

Bel. (a) ________________________________________
DELEGADO (A) DE POLÍCIA

A Sua Senhoria
O(a) Senhor(a) _______________________________________________________
Rua ________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO

Ofício nº. _____ / ____ - SC.

____________, de ________ de _____

Senhor(a) Juiz(a),

Em conformidade com o que preceitua o Art. 5º, Inciso LXII, da
Constituição Federal, levo ao conhecimento de V.Exa. que, nesta data, nesta
Cidade, em cumprimento ao Mandado de Prisão de Nº. ____________, datado de
______ de _____________ de ______, expedido por esse Juízo, (ou expedido pelo
Juiz de Direito da Comarca ______________________), conforme cópia
reprográfica em anexo, foi preso e recolhido ao (Local onde for recolhido) a pessoa
de _______________________________, RG nº. _____________.

Atenciosamente,

Bel.(a) _______________________________________
DELEGADO (A) DE POLÍCIA

A Sua Excelência
O(a) Senhor(a) _______________________________________________________
Juiz(a) de Direito da Comarca de _________________________________________
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POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO

Ofício nº. _____ / ____ - SC.

________, _____de _______ de ______

Sr.(a) Promotor(a),

Levo ao conhecimento de V. Exa. que, nesta data, nesta Cidade, em
cumprimento ao Mandado de Prisão expedido pelo Juiz de Direito desta Comarca,
nos autos do Inquérito Policial nº. ___________, em curso nesta Delegacia, prendi e
recolhi ao (Presídio ou Cadeia Pública), à disposição da Justiça, o cidadão
___________________________, RG nº. _________, haja vista ter sido decretada a
sua prisão preventiva nos termos dos Arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal.

Atenciosamente,

Bel.(a)________________________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA

Exmo.(a) Sr.(a)
Dr. (a)_____________________________________________________________
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Ofício nº. _____ / _____ - SC.

_______, _____ de _______ de _____

Senhor(a) Defensor(a),

Cumprindo a exigência inserida no Art. 306 do Decreto-Lei no 3.689, de
3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal pela LEI Nº. 11.449, DE 15 DE
JANEIRO DE 2007, levo ao conhecimento de V.Sa., que nesta data, conforme cópia
do respectivo auto, em anexo, foi preso e autuado em flagrante delito, nesta
Delegacia de Polícia, e recolhido ao (Presídio ou Cadeia Pública ou liberado sob
Fiança) à disposição da justiça pública, a pessoa de _________________________,
RG nº. ___________, por prática de crime capitulado no (s) Art. (s) ________ do
Código Penal Brasileiro (ou outra Lei), o qual não informou na ocasião o nome de
seu advogado.

Atenciosamente,

Bel.(a) ___________________________________________
Delegado(a) de Polícia

A Sua Senhoria
O(a) Senhor(a) _______________________________________________________
Defensor Público da Comarca de ________________________________________
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POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO

Ofício n. º ____ / ____ - SC.

__________, ___ de _______ de _____

Prezado(a) Senhor(a),

Em conformidade com o que estabelece o Art. 5º, Inciso LXII, da
Constituição Federal, levo ao conhecimento de V.Sª. que, nesta data, nesta
Delegacia
de
Polícia,
foi
preso
e
autuado
em
flagrante
delito
_______________________________, RG nº. __________, por ter infringido o (s)
Art. (s) _____________________________, e, recolhido ao (Presídio ou Cadeia
Pública à disposição da Justiça ou liberado sob Fiança).

Atenciosamente,

Bel.(a) _______________________________
Delegado(a) de Polícia

A Sua Senhoria
O(a) Senhor(a) _______________________________________________________
Rua ________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Ofício nº. ____ / _____ - SC.

______, _____ de ________ de _____

Senhor(a) Juiz(a),

Cumprindo a exigência constitucional, inserida no art.5º, inciso LXII, de
nossa Carta Magna, levo ao conhecimento de V.Exa., que nesta data, conforme
cópia do respectivo auto, em anexo, foi preso e autuado em flagrante delito, nesta
Delegacia de Polícia, e recolhido ao (Presídio ou Cadeia Pública ou liberado sob
Fiança) à disposição desse Juízo, a pessoa de _____________________________,
RG nº. _____________, por prática de crime capitulado no (s) Art. (s) ________ do
Código Penal Brasileiro (ou outra Lei).

Atenciosamente,

Bel.(a) _______________________________________
Delegado(a) de Polícia

A Sua Excelência
O(a) Senhor(a) _______________________________________________________
Juiz (a) de Direito da Comarca de ________________________________________
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Ofício nº. ____ / ____ - SC.

________, ____ de _______ de ________

Senhor(a) Promotor(a),

Levo ao conhecimento de V.Exa., cumprindo exigência estabelecida no
Art. 4º, Inciso X, alínea “c” da Lei Complementar Nº. 12 de 27 de dezembro de 1994,
que, nesta data, nesta Delegacia de Polícia, conforme cópia do respectivo auto,
anexa, foi preso e autuado em flagrante delito e recolhido ao (Presídio ou Cadeia
Pública ou liberado sob Fiança), pessoa de ________________________________,
RG nº. _____________, por ter infringido o (s) Art. (s) _________________,
encontrando-se à disposição da Justiça Pública.

Atenciosamente,

Bel.(a) _____________________________
Delegado(a) de Polícia

A Sua Excelência
O(a) Senhor(a) _______________________________________________________
Promotor(a) de Justiça da ______________________________________________
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Ofício nº. _____ / ____ - SC.

_______, de ____ de ______ de _______

Senhor(a) Promotor(a),

Cumprindo o disposto no Art. 175, da Lei nº. 8.069/90 (Estatuto da
Criança e do Adolescente), apresento a V.Exa., o adolescente _________________
que foi apreendido e autuado em flagrante de ato infracional ou em razão da
apreensão lavrado Boletim de Ocorrência Circunstanciada nº. __________, por ter
praticado infração prevista no (s) Art. (s) _________________________, conforme
cópia do respectivo auto que segue em anexo.

Atenciosamente,

Bel.(a) _____________________________________
Delegado(a) Polícia

A Sua Excelência
O(a) Senhor(a) _______________________________________________________
Promotor(a) de Justiça da ______________________________________________
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Ofício nº. _____ / ____ - SC.

_______, _____ de _______ de ________

Prezado(a) Senhor(a),

Em cumprimento ao disposto no Art. 175, § 1º, da Lei nº. 8.069/90
(Estatuto da Criança e do Adolescente), encaminho a essa Entidade de
Atendimento, o adolescente: _________________________________que, nesta
data, foi apreendido e autuado em flagrante de ato infracional por ter praticado
Infração prevista no (s) Art. (s) _________________________________, devendo
V.Sª. promover sua apresentação ao Representante do Ministério Público
competente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, na conformidade com o
estipulado na parte final do § 1º do referido dispositivo legal.

Atenciosamente,

Bel.(a) _____________________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA

A Sua Senhoria
O(a) Senhor(a) _______________________________________________________
Coordenador (a) da Entidade de Atendimento _______________________________
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Ofício nº. ____ / _____-SC.

________, ____ de _______ de ______

Senhor(a) Delegado(a),

Cumprimentando-o cordialmente, pugno pelo empenho de V.Sª., na
utilização do menor prazo possível para os procedimentos a serem adotados
relativos à CARTA PRECATÓRIA , que, no momento, lhe está sendo enviada, que
tem por objetivo (informar acerca da diligência necessária) por reputar a diligência
deprecada relevante a se integrar aos autos do Inquérito Policial nº. _____ / ____,
em curso nesta Delegacia, visando esclarecer (falar do fato que ensejou a
instauração do feito).
Vale ressaltar, por oportuno, que, após o seu efetivo cumprimento,
deverá essa Autoridade Policial promover a devolução, a esta Delegacia, da referida
CARTA PRECATÓRIA, bem como das peças produzidas em razão da sua
expedição.
Antecipadamente agradeço a colaboração de V.Sª. a qual se revela de
grande importância para a conclusão do feito sob minha presidência, ao tempo em
que apresento protestos de elevada estima e real apreço.

Atenciosamente,

Bel.(a) ______________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA

A Sua Senhoria
O(a) Senhor(a) _______________________________________________________
Delegado Titular da Delegacia de Polícia de _______________________________.

89

POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
UNIDADE DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
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Ofício n. º ____ / ____ - SC.

________, ____ de _________ de ______

Senhor(a) Gerente,

Dando cumprimento ao disposto no Art. 331, do Código de Processo
Penal, remeto a V.Sa., em anexo, a importância de R$ (__ especificar ____) para
que seja providenciado o depósito de fiança em favor de ___________________,
que, nesta data, foi preso e autuado em flagrante delito, como incurso nas penas do
art. _____________________, e, posteriormente, liberado, após prestar referida
fiança, para que, solto, possa se defender da imputação que lhe é feita.

Atenciosamente,

Bel.(a) _____________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA

A Sua Senhoria
O(a) Senhor(a) _______________________________________________________
Gerente do Banco ____________________________________________________
Agência ____________________________________________________________
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POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO

Ofício nº. _____ / ____ - SC.

_________, ___ de ______ de ____

Senhor(a) Juiz(a)

O Inquérito Policial apenso, registrado sob o nº. ____ / ___, foi
instaurado nesta Delegacia de Polícia, com a finalidade de apurar crime de
__________ ocorrido, aproximadamente, às ____ horas do dia ____ / ___ / ____, no
_____________________________________, nesta Cidade, figurando como vítima
___________________________________________________________________.
Por se tratar de um fato de autoria ainda ignorada, solicito de V.Exa.,
com fundamento no § 3º do Art. 10 do CPP, a concessão de novo prazo para
finalização das atividades investigativas.

Atenciosamente,

Bel.(a) _________________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA

A Sua Excelência
O(a) Senhor(a) _______________________________________________________
Juiz(a) de Direito _____________________________________________________
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POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO

Ofício nº. ____ / ____ - SC.

_________, ____ de ________ de ______

Senhor Gerente,

Solicito providências de V.Sª. no sentido de remeter a esta Delegacia,
a Planilha de Identificação Necrodatiloscópica , procedida no corpo de
____________________________________________ de Identidade desconhecida,
cor ______, sexo ___________, aparentando, aproximadamente, _______ anos de
idade, e medindo ______cm de altura, vítima de morte violenta, perpetrada
____________________, em data de _____________, encontrado sem vida
(determinar o local) ____________________________________, conforme BO Nº.
______________, lavrado no livro próprio da _____________________.
Esta solicitação estende-se, ainda, ao seu Prontuário Civil e à
Informação Técnica – Confrontação Necrodatiloscópica, para fins de legitimação de
Identidade da supracitada vítima, o que é de grande relevância para os trabalhos de
investigação ora desenvolvidos.

Atenciosamente,

Bel.(a) _________________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA

A Sua Senhoria
O(a) Senhor(a) _______________________________________________________
Gerente do Instituto de Identificação Tavares Buril
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POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO

Ofício nº. _____ / ____ - SC.

_______, ____ de _____ de ________

Senhor Gerente,

Com a finalidade de instruir o Inquérito Policial nº. ____ / ____, em
tramitação nesta Delegacia, remeto a V.Sª., em anexo, (quantitativo) estojo (s)
(descrever o tipo, marca, calibre) com a finalidade de conseguir, por seu intermédio,
identificar o tipo de arma que o (s) detonou, devendo os senhores Peritos responder
aos seguintes quesitos:
1º) Qual a natureza do estojo enviado a exame?
2º) Existem vestígios no culote do estojo que permitam comparação
balística?
3º) Existem vestígios do extrator e do ejetor no culote do estojo que
permitam comparação balística? (no caso de armas semi-automáticas).
4º) Os vestígios encontrados no estojo permitem apontar que ele foi
percutido e deflagrado pela arma enviada a exame?

Atenciosamente,

Bel.(a) _______________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA

A Sua Senhoria
O(a) Senhor(a) _______________________________________________________
Gerente do Instituto de Criminalística Professor Armando Samico.
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POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO

Ofício nº. ____ / ____ - SC.

___________, ___ de ______ de ______

Senhor Gerente,

Com a finalidade de instruir o Inquérito Policial nº. ____ / ____, em
tramitação nesta Delegacia, remeto a V.Sª., em anexo, o(s) projétil(eis) (ou
fragmentos e o quantitativo) objetivando que seja determinado, classificado e
informado o tipo correspondente, a fim de que, também, seja determinado qual o tipo
da arma que o(s) detonou, devendo os senhores Peritos responder aos seguintes
quesitos:
1º) Qual a natureza do projétil enviado para exame?
2º) Possui ele deformações?
3º) Em que consistem as deformações encontradas?
4º) Qual o calibre e a marca do projétil?
5º) Que tipo de arma poderia tê-lo detonado?
6º) O projétil enviado a exame foi expelido pela arma enviada?

Atenciosamente,

Bel.(a) _______________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA

A Sua Senhoria
O(a) Senhor(a) _______________________________________________________
Gerente do Instituto de Criminalística Professor Armando Samico.
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Ofício nº. _____ / _____ - SC.

________, __ de ________ de ______

Senhor Perito,

Encaminho a V.Sª. para que seja procedido o Exame de Constatação,
de conformidade com o que preceitua o § 1º do Art. 50 da Lei nº. 11.343/2006, um
envelope contendo, aproximadamente, (especificar a quantidade) da substância
vegetal de coloração castanha esverdeada, que, aos primeiros exames, há
presunção de ser a erva, a popular “maconha” , cientificamente conhecida como
Cannabis Sativa Lineu, apreendida em poder de ____________________________,
portador do RG Nº. ___________________SDS/ _________, fato verificado em área
da circunscrição desta Delegacia de Polícia.
Vale salientar que, o referido exame, tem por objetivo informar a esta
Autoridade Policial, a natureza, as características, a identificação e quantidade do
material apresentado, visando suporte probatório mínimo, para a lavratura do
competente Auto de Prisão em Flagrante Delito.

Atenciosamente,

Bel.(a)_________________________________
DELEGADO(a) DE POLÍCIA

A Sua Senhoria
O(a) Senhor(a) _______________________________________________________
Perito Criminal do Instituto de Criminalística Prof. Armando Samico
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Ofício nº. ____ / ____ - SC.

_______, ____ de __________ de _______

Senhor Gerente,

Com a finalidade de instruir o Inquérito Policial nº. ____ / ____, em
tramitação nesta Delegacia, remeto a V.Sª., em anexo, o/a (descrever a arma a ser
periciada), instrumento empregado para prática de (Tipificar o ilícito), com a
finalidade de que seja verificada a natureza e a eficiência da mesma, consoante o
disposto no Art. 175 do CPP, devendo os senhores Peritos responder aos seguintes
quesitos:
1º) Qual a natureza, dimensões e características da arma submetida a
exame?
2º) No estado em que se encontra, poderia ter sido utilizada,
eficazmente, para a realização de disparos?
3º) Os exames do interior do cano e nas outras partes da arma,
indicam que houve disparo recente?

Atenciosamente,

Bel.(a)_______________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA

A Sua Senhoria
O(a) Senhor(a) _______________________________________________________
Gerente do Instituto de Criminalística Professor Armando Samico.
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Ofício nº. ____ / _____ - SC.

_______, ___ de ________ de ______

Senhor Gerente,

Com o objetivo de instruir o Inquérito Policial nº. ____ / ____ , em
tramitação nesta Delegacia, remeto a V.Sª., em anexo, para exame pericial o/a
(descrição da arma com especificação do tipo, modelo, marca, calibre, acabamento,
número de série, tamanho do cano, se acompanhado de carregador e/ou de
cartuchos), devendo os senhores Peritos responder aos seguintes quesitos:
1ª) Qual a natureza da arma enviada para exame?
2ª) Existem vestígios de supressão ou alteração da marca, numeração
ou qualquer outro sinal de identificação na arma examinada?
3ª) Em caso afirmativo em que consiste a supressão ou alteração?
4ª) Qual o processo, provavelmente usado, para remoção dos números
ou letras gravados?
5ª) É possível esclarecer qual a marca, ou numeração da arma, que foi
removida?
6ª) Existem vestígios de modificação das características da arma, de
forma a torná-la equivalente à arma de fogo, de uso proibido ou restrito?

Atenciosamente,

Bel.(a)____________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA

A Sua Senhoria
O(a) Senhor (a) ______________________________________________________
Gerente do Instituto de Criminalística Prof. Armando Samico
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Ofício nº. ____ / ____ - SC.

__________. ____ de _______ de _____

Senhor Gerente,
Encaminho a V. Sa., com a finalidade de ser realizado o exame
definitivo , de conformidade com o que preceitua o § 2º do Art. 50 da Lei Federal nº.
11.343/2006, um envelope contendo, aproximadamente, (quantidade) da erva de
coloração castanha esverdeada, que se presume ser “Maconha”, cientificamente
conhecida por “Cannabis Sativa Lineu”, apreendida em poder de: ______________,
portador do RG nº. ____________________ SDS/_____, fato que ensejou sua
autuação em flagrante delito, devendo os senhores Peritos responder aos seguintes
quesitos:
1º) A Erva apreendida é de fato “Maconha”?
2º) Qual sua história, seu conceito, seu nome científico e sua fórmula
química?
3º) É o material proscrito no Brasil?
4º) Especialmente é manifesto o seu princípio ativo, capacitando-a a
causar dependência física e/ou psíquica?
5º) A “Maconha”, denominação da cientificamente conhecida “Cannabis
Sativa Lineu”, acha-se classificada como substância entorpecente, de acordo com o
Decreto Lei Federal de nº. 891/38 de 25 de novembro de 1938?
6º) Podem os senhores Peritos informar se o material apreendido e
examinado encontra-se em fase de floração ou semeação?
Esclareço, ainda, que o competente Laudo, irá instruir Inquérito Policial
iniciado por Auto de Prisão em Flagrante Delito e que deverá ser encaminhado à
Delegacia de Polícia de ________________________________________________.
Atenciosamente,
Bel.(a) __________________________________________
DELEGADO (a) DE POLÍCIA
A Sua Senhoria
O(a) Senhor(a) _______________________________________________________
Gerente do Instituto de Criminalística Prof. Armando Samico.
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Ofício nº. ____ / ____ - SC.

__________, ___ de ______ de ______

Senhor Gerente,

Com a finalidade de obter elementos esclarecedores que permitam
configurar a infração prevista no Art. 306, da Lei nº. 9.503/97 (Código de Trânsito
Brasileiro), apresento a V.Sª. o Sr. _______________________________________,
Portador (a) do RG nº. ____________-SDS/________, a fim de que seja submetido
a EXAMES PARA VERIFICAÇÃO DE EMBRI AGUEZ, devendo os senhores Peritos
responder aos seguintes quesitos:
1º) O periciando está sob a influência de álcool ou substância de
efeitos análogos?
2º) Em caso afirmativo, essa embriaguez é completa ou incompleta?
3º) O paciente no estado em que se encontra expõe a dano potencial a
incolumidade de outrem?

Atenciosamente,

Bel.(a) _____________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA

A Sua Senhoria
O(a) Senhor(a) _______________________________________________________
Gerente do Instituto de Medicina Legal Persivo Cunha
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POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO

Ofício nº. ____ / ____ - SC

__________, ___ de ________ de _____

Senhor Gerente,

Com o objetivo de instruir Inquérito Policial, em tramitação nesta
Delegacia, solicito providências de V.Sa. no sentido de remeter a FOLHA DE
ANTECEDENTES CRIMINAIS de: _______________________________________
(Nome, qualificação e endereço).

Atenciosamente,

Bel.(a) __________________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA

A Sua Senhoria
O(a) Senhor(a) _______________________________________________________
Gerente do Instituto de Identificação Tavares Buri
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POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO

Ofício nº. _____ / ____ - SC. __________, ____ de _______ de ______

Senhor Gerente,

Na forma da legislação em vigor, solicito providências de V.Sª. no
sentido de viabilizar a identificação criminal de ______________________________
e ________________________________, os quais foram presos e autuados em
flagrante delito como incursos nas penas do Art. _______ do CPB (ou da Lei nº.) e
que apesar da apresentação da prova formal das suas identidades, deverão ser
submetidos a tal procedimento em função do envolvimento com organização
criminosa.
Por oportuno, faço extensiva a solicitação da FOLHA DE
ANTECEDENTES CRIMINAIS desses indiciados para instruir, nesta Delegacia, os
autos do Inquérito Policial a que respondem.

Atenciosamente,

Bel.(a) __________________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA

A Sua Senhoria
O(a) Senhor(a) _______________________________________________________
Gerente do Instituto de Identificação Tavares Buril
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POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO

Ofício nº. ___ / ___ - SC.

___________, ___ de _______ de ____

Senhor Gerente,

Com o objetivo de instruir Inquérito Policial em tramitação nesta
Delegacia, solicito providências de V. Sa. no sentido de submeter à EXAME
PERICIAL o (Imóvel, Veículo, local do Furto Qualificado por destruição ou
rompimento de obstáculo à subtração da coisa ou por meio de escalada –
informações detalhadas) para descrição dos vestígios, a indicação de instrumentos
e meios, inclusive a época em que se presume a prática do ato, devendo os
senhores Peritos responder aos seguintes quesitos:
1º) Com que instrumentos o ato foi praticado?
2º) Por que meio foi ele levado a termo?
3º) Em que época se presume a perpetração do mesmo?
4º) Outros esclarecimentos que julguem necessários.

Atenciosamente,

Bel.(a) ________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA

A Sua Senhoria
O(a) Senhor(a) _______________________________________________________
Gerente do Instituto de Criminalística Prof. Armando Samico.

102

POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
UNIDADE DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO

Ofício nº. ____ / ____ - SC.

__________, ___ de ________ de _____

Senhor Gerente,

Com a finalidade de instruir os autos do Inquérito Policial nº. ___ / ___,
em tramitação nesta Delegacia, solicito de V. Sa. as providências para o EXAME
PERICIAL do (Imóvel, Veículo, local do incêndio – informações detalhadas) em
que serão verificados pelos senhores Peritos:
1 – a causa e o lugar em que houver começado;
2 – o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio
alheio;
3 – a extensão do dano e o seu valor e,
4 – as demais circunstâncias que sejam importantes para a elucidação
do fato.

Atenciosamente,

Bel.(a) ______________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA

A Sua Senhoria
O(a) Senhor(a) _______________________________________________________
Gerente do Instituto de Criminalística Prof.Armando Samico
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POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO

Ofício nº. ____ / ____ - SC.

__________, ___ de _______ de _____

Senhor Gerente,

Encaminho a V.Sª., pelo presente, a fim de que seja submetido a uma
PERÍCIA TANATOSCÓPICA , o corpo que pertenceu a ____________________,
cor ____________, idade provável ________, trajando _______________________
que residia na Rua ______________________________, Bairro _______________,
Município ___________________________, tendo provável causa jurídica da morte:
1 – Morte Natural ( )
2 – Morte Violenta a) Homicídio ( )
3 – Acidente
a) Trabalho ( )
4 – Trânsito
a) Atropelamento ( )

b) Suicídio ( )
b) Domiciliar ( )
b) Capotamento ( )

c) Colisão ( )

Concluído o competente Laudo Pericial, este deverá ser remetido à
___________________________________________________________________.

Atenciosamente,
Bel.(a) ____________________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA

A Sua Senhoria
O(a) Senhor(a) _______________________________________________________
Gerente do Instituto de Medicina Legal Persivo Cunha
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Ofício nº. ____ / ____- SC. _________, ___ de ________ de _______

Senhor Gerente,

Pelo presente solicito providências de V.Sª., no sentido de submeter a
uma PERÍCIA TRAUMATOLÓGICA a pessoa abaixo qualificada:
NOME: _____________________________________________________________
IDENTIDADE Nº. _____________________________ IDADE: _________________
ESTADO CIVIL: ______________________________________________________
PROFISSÃO: ________________________________________________________
NACIONALIDADE: ____________________ NATURALIDADE: ________________
FILIAÇÃO: __________________________________________________________
E __________________________________________________________________
RESIDENTE NA: _________________________________________ Nº. _________
CIDADE: ___________________________________________________________.
O Competente Laudo Pericial deverá ser encaminhado à ______________________

Atenciosamente,

Bel.(a) _______________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA

A Sua Senhoria
O(a) Senhor(a) _______________________________________________________
Gerente do Instituto de Medicina Legal Persivo Cunha

105

POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
UNIDADE DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO

ORDEM DE SERVIÇO Nº. ____ / ___

REF. IP Nº _____ / ______/ ________

O(a) Bel.(a)_______________________________________
Delegado(a) de Polícia, Titular da Delegacia de __________
_________________________, no uso de suas atribuições,
DETERMINA ao (Comissário / Agente de Polícia) Chefe do Setor de
Investigação desta Delegacia, que, em cumprimento desta, encete diligência no
sentido de viabilizar (o que deve ser promovido localização e intimação de pessoas,
identificação de autor do ilícito em apuração, etc). E, ao final, elaborar um relatório
escrito do resultado das investigações.
CUMPRA - SE
Dada e lavrada nesta Cidade de _________, Estado de Pernambuco,
na Delegacia de _______________, aos ______ do mês de __________ de ______.
Eu,

______________________________, ___ de ________ de ______

Bel.(a) ____________________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA
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PARTE DE SERVIÇO

Do: Agente de Polícia ____________________________
Ao: Delegado(a) _________________________________
Assunto: PARTE DE SERVIÇO (apresenta)

Senhor(a) Delegado(a),

Levo ao seu conhecimento, para os devidos fins, que dando
cumprimento à Ordem de Serviço subscrita por V.Sª. dirigi-me até a localidade
indicada onde (Relatar o desenvolvimento da diligência).
Sendo esses os fatos relacionados com a determinação que me foi
feita, finalizo esta Parte de Serviço.

_______________, de _____ de __________ de _______.

_________________________________________
AGENTE DE POLÍCIA
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PORTARIA

O(a) Bel.(a) ___________________)________________, Delegado(a)
de Polícia, Titular / Adjunto (a) desta Delegacia, no uso de suas atribuições, ante a
falta de Escrivão do quadro e pela necessidade de se proceder a instauração de
Inquérito Policial para esclarecer os fatos relatados no Boletim de Ocorrência nº.
____ / ____, lavrado nesta Delegacia (ou oriundo da...), nomeia, para atuar como
Escrivão Ad Hoc o Agente de Polícia, QAPC ______, Matrícula nº. __________,
lotado nesta DP, o qual deverá prestar o compromisso legal de estilo.
CUMPRA–SE

_______________, ___ de __________ de _______
Bel. (a) _________________________________
Delegado (a) de Polícia

TERMO DE COMPROMISSO
Aos ______ dias do mês de __________ do ano de ___________,
nesta Cidade de __________________________________, Estado de Pernambuco,
e no Cartório desta Delegacia de Polícia, onde presente se encontrava o(a) Bel.(a)
_____________________________, respectivo(a) Delegado(a) de Polícia, este, por
intermédio da Portaria supra, considerando a falta de Escrivão de seu cargo, me
nomeou para atuar como Escrivão Ad Hoc neste Inquérito Policial, deferindo-me o
compromisso legal de bem e fielmente desempenhar o encargo. Em função da
minha concordância, mandou lavrar este Termo, que lido e achado conforme,
assina-o comigo, Escrivão Ad Hoc, que o digitei.

AUTORIDADE: _______________________________________________________
ESCRIVÃO AD HOC: __________________________________________________
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PORTARIA
O(a) Bel.(a). __________________________, Delegado(a) de Polícia,
Titular desta Delegacia, no uso de suas atribuições, na falta de Peritos Oficiais e
ocorrendo a necessidade de se proceder Exame __________________, nomeia
para atuar como Peritos, de acordo com o disposto no Art. 159, §§ 1º e 2º, do
Código de Processo Penal, os Senhores _______________ e _____________ os
quais deverão prestar o compromisso legal de estilo.
CUMPRA–SE
Bel. (a) ________________________________
Delegado (a) de Polícia

TERMO DE COMPROMISSO
Aos ____ dias do mês de ______ do ano de ________, nesta Cidade
de _________, Estado de Pernambuco, no Cartório desta Delegacia de Polícia,
onde presente se encontrava o(a) Bel.(a). ___________________, respectivo(a)
Delegado(a), comigo, Escrivão de seu cargo, ao final assinado, aí compareceram os
Peritos nomeados _________________ e _______________ a quem a Autoridade
deferiu o compromisso legal de bem e fielmente desempenharem o encargo,
incumbindo-os de procederem ao Exame ___________________, descrevendo com
verdade, sem dolo ou malícia, o que encontrarem.
E, como aceitassem o encargo, mandou a Autoridade lavrar este
Termo, que lido e achado conforme, o assina juntamente com os Peritos e comigo,
Escrivão, que o digitei.
AUTORIDADE: _______________________________________________________
PERITO: ____________________________________________________________
PERITO: ____________________________________________________________
ESCRIVÃO: _________________________________________________________
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PORTARIA

Chegando ao conhecimento desta Autoridade, por meio do(a) ______
(Informar a fonte de conhecimento do fato) ________ , que, aproximadamente, às
(Horário, data, local do fato, bem como a sua reprodução sucinta), determino que A.
e R. esta, seja instaurado o competente Inquérito Policial, juntando-se,
preliminarmente, aos autos (o registro alusivo ao fato e documentos produzidos
inicialmente), prosseguindo-se nas demais diligências até a completa elucidação do
fato delituoso e de sua autoria.

CUMPRA–SE

______________, ____ de __________ de ______

Bel.(a) ________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA
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PORTARIA

Dando cumprimento à Requisição do Senhor(a) Juiz(a) de Direito ou
do(a) Senhor(a) Promotor(a) de Justiça da _________________, formalizada por
meio do (a) (Ofício de nº. __________ ou Diligência Requisitada de nº. __________
com o objetivo de apurar (narrar o fato objeto da apuração) determino que A. e R.
esta, seja instaurado o competente Inquérito Policial, apensando-se,
preliminarmente, aos autos a supracitada Requisição e seus anexos, prosseguindose nas demais diligências até a completa elucidação do fato delituoso e de sua
autoria.

CUMPRA–SE

___________, ___ de _________ de _____

Bel.(a) __________________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA
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PORTARIA

Tendo chegado ao conhecimento desta Autoridade através do(a)
_______________________________________________ elaborado(a) em torno do
Registro de Ocorrência de nº. _____________________, lavrado no livro próprio
da (Delegacia), e subscrito por ________________________________________ ,
que aproximadamente às _________ horas (Horário, data, local dos fatos, bem
como a sua reprodução pormenorizada), determino que A. esta se instaure o
competente Procedimento Especial juntando-se inicialmente aos autos (O
REGISTRO ALUSIVO AO FATO e documentos produzidos preliminarmente),
prosseguindo-se nos demais diligenciamentos até completa elucidação do Ato
Infracional, suas circunstâncias e autoria.

CUMPRA–SE

_____________, ____ de __________ de _______

Bel(a)) ___________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA
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PORTARIA

Tendo sido designado pela Portaria GAB/PCPE nº. _____, de _____ de
__________ de ______, do Senhor Chefe de Polícia para, em caráter especial,
apurar (narrar o fato objeto da apuração), determino que A. e R. esta, seja
instaurado o competente Inquérito Policial, juntando-se aos autos, inicialmente, a
supracitada Portaria e seus anexos, prosseguindo-se, então, nas demais diligências
até a completa elucidação do fato delituoso e de sua autoria.

CUMPRA–SE

_____________, ____ de __________ de _______

Bel(a)) ___________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA
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RELATÓRIO
PROCEDIMENTO ESPECIAL Nº. _____ / 2007
Ato Infracional: (tipificar). _______________________________________________
Vitima: _____________________________________________________________
Infrator. _____________________________________________________________
Senhor(a) Promotor(a) de Justiça,
O presente Procedimento Especial foi instaurado nesta Delegacia de
Polícia, com o objetivo de apurar a prática de Ato Infracional equivalente ao tipificado
no Art. ________ do Código Penal Brasileiro, ocorrida por volta das __________
horas do dia ___ /____ / ____, na (local), no qual é apontado como vítima (qualificar)
e, como Infrator, o adolescente (qualificar).
Verificando que o fato, ora apurado, enquadra-se nos delitos de menor
potencial ofensivo e, pela necessidade de se atender ao que dispõe o Estatuto da
Criança e do Adolescente, em seus Artigos 173, parágrafo único e 177, esta
Autoridade Policial determinou que fosse lavrado o competente Boletim de
Ocorrência Circunstanciada (BOC).
No
bojo
dos
autos
foram
arroladas
as
testemunhas
________________________________ e ________________________________
que a tudo presenciaram e reconheceram o adolescente em tela como o autor do
ato infracional em comento.
Ex expositis, concluídos os trabalhos policiais com o cabal
esclarecimento das circunstâncias em que o fato ocorreu e a identificação de seus
autores, faço a remessa do presente procedimento a essa Promotoria de Justiça,
para adoção das providências que julgar necessárias.
É o Relatório..
_____________, ____ de ________ de ______
_________________________________________
Delegado(a) de Polícia

114

POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
UNIDADE DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO

SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE _____________

O presente Inquérito Policial nº. _________________ / _________ foi
instaurado nesta Delegacia, com a finalidade de apurar Ilícito Penal capitulado no
art. ______________, fato ocorrido por volta das _____ horas do dia ___ / ___ / ___,
figurando como Vítima _____________________________________ e, como
Imputado, __________________________________________________________.
Consoante se vê no bojo dos autos, notadamente às fls., das
diligências encetadas na busca da integração da prova, resultou o conhecimento
acerca da localização do produto do crime (ou de parte dele), homiziado no imóvel
localizado na Rua ___________________________________ nº. ______, bairro de
______________, nesta Cidade, sob a guarda do seu proprietário.
Face ao exposto, como medida cautelar necessária à apreensão das
coisas obtidas por meio criminoso, represento a V. Exa. com fundamento no art.5º,
inciso XI, da Constituição Federal, no sentido de que seja expedido o competente
Mandado de Busca Domiciliar, no local supramencionado, consoante o disposto nos
Artigos 240 e seguinte do Código de Processo Penal, com vistas à eventual
apreensão dos objetos acima descritos.

____________, ______ de ___________ de _______

______________________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA
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SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE _________________

O presente Inquérito Policial nº. _____ / ____, foi instaurado nesta
Delegacia, com a finalidade de esclarecer as circunstâncias em que se verificou a
prática do Ilícito Penal capitulado no _____________________, tendo na condição
de Vítima _______________________ e, de Imputado, ______________________,
que, preso em situação de flagrância, nesta data, nesta Cidade, foi autuado e
recolhido ao (Presídio/Cadeia Pública), tendo sido adotados os procedimentos legais
e de praxe, atinentes à medida cautelar implementada.
Contudo, percebe-se claramente que o aludido indiciado não apresenta
comportamento psíquico compatível com os padrões de normalidade; constatação
reforçada pelos relatos das testemunhas inquiridas nos autos, bem como pela
apresentação por parte de ______________ (Parente exibidor dos documentos) de
farta documentação que comprova o seu internamento, por diversas vezes, em
Clínicas Psiquiátricas, (a fim de tratar-se de problemas mentais que o acompanham
desde a infância ou desde determinada época).
Diante dessas considerações, represento a V. Exa., com fulcro no §1º
do Art. 149 do Código de Processo Penal, no sentido de determinar que o indiciado,
em tela, seja submetido ao competente Exame Médico-legal, objetivando aferir sua
integridade mental; lembrando, ao insigne Magistrado, a necessidade de que seja
transferido do citado Estabelecimento Prisional para o Manicômio Judiciário ou outra
Clínica Psiquiátrica, a fim de ser submetido a uma avaliação pertinente, conforme
preceitua o Art. 150 do mesmo Diploma Processual Penal.

________________, ____ de ___________ de ________

Bel.(a) ___________________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA
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SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE _________________

O presente Inquérito Policial foi instaurado nesta Delegacia de Polícia, com a
finalidade de apurar o crime de _______________ ocorrido por volta das ____ horas do dia ____ /
___ / ___, na Rua ____________________, nesta Cidade, figurando como vítima o comerciante
___________ e, como indiciado, __________.
Segundo ficou apurado nos autos, “fulano de tal” esteve na residência da vítima na
tarde do dia fatídico, com o objetivo de pedir prorrogação para o pagamento de uma dívida contraída
com ela no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com vencimento naquela data, e, logo após uma
discussão, desferiu 3 (três) disparos de revólver contra a mesma deixando-a prostrada no solo, se
esvaindo em sangue.
Das testemunhas inquiridas “fulana de tal”, vizinha do comerciante, confirmou às fls.
___, ter ouvido os disparos, em número de 3 (três), e que, ao olhar para a casa da vítima, viu quando
o indiciado abria o portão e se dirigia para a rua, tendo-o reconhecido, formalmente, nesta Delegacia.
Já “Sicrana de tal” e “Beltrana de tal”, às fls. ___ e ____, respectivamente, afirmaram
ter ouvido o criminoso comentar com o balconista da Padaria Santa Izabel, de nome Carlos André, no
dia seguinte após a ocorrência do crime, que iria se mudar para São Paulo, onde possuía parentes,
por haver “matado um, ontem”, fato confirmado pelo empregado em depoimento prestado às fls. ___ ,
quando disse, inclusive, que o mesmo estaria vendendo seus pertences com esse objetivo.
Por outro lado, o Laudo da Perícia Tanatoscópica anexado às fls. ___, nos dá a
certeza da materialidade do delito.
Quanto ao Indiciado, temporariamente preso por determinação desse Juízo, foi
qualificado e formalmente interrogado, tendo confessado a autoria do delito alegando, em sua defesa,
ter assim agido para se opor a uma iminente agressão física provocada pelo seu desafeto.
Ex positis, considerando que os autos noticiam que o indiciado vem planejando se
evadir do distrito da culpa, com evidente intenção de se furtar da responsabilidade pelo crime
praticado, represento a V.Exa., com supedâneo nos artigos 311 e seguintes do Código de Processo
Penal, no sentido de que seja decretada sua Prisão Preventiva por conveniência da instrução
criminal, ficando assegurada, assim, a efetiva aplicação da Lei Penal.

_______________, _____ de _________ de _________

Bel.(a) _____________________________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA
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SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE _________________

_________________________, Delegado(a) de Polícia, titular desta Delegacia de
Polícia (ou tendo sido designado para, em caráter especial etc...), no uso de suas atribuições, tendo
em vista o contido no Boletim de Ocorrência nº. ___ / ___, cópia em anexo, que registra o crime de
____________________, ocorrido, aproximadamente, às _____ horas, do dia ___ / ___ / ____, na
Rua _______________________________________, nesta Cidade, figurando como vítima, o
comerciante ___________________________ e, como indiciado, ____________________, vem,
com fundamento no art.1º, inciso III, alínea “a”, da Lei nº. 7.960, de 21 de dezembro de 1989,
representar pela decretação da Prisão Temporária do investigado, acima qualificado, pelos motivos a
seguir expostos:
A vítima foi encontrada na sala de sua residência, prostrada ao solo em decúbito
ventral, se esvaindo em sangue e apresentando perfurações na região torácica, tudo indicando que
fora atingida por projéteis de arma de fogo.
A testemunha “Fulana de Tal”, sua vizinha, esclareceu que na tarde no dia fatídico,
encontrava-se varrendo o terraço de sua casa quando ouviu cerca de 3 (três) disparos consecutivos
e, ao se virar em direção de onde aquele som teria partido, viu quando o indiciado abria o portão da
residência do comerciante, e ganhava a rua em seguida.
Respondendo à indagação dos policiais incumbidos da investigação da ocorrência, o
indiciado negou conhecer a vítima e ter estado em sua casa no dia em que foi morta, apresentando
como álibi o fato de se encontrar, naquele mesmo dia e hora, no Posto de Gasolina de um conhecido,
localizado no outro extremo da Cidade, o que não ficou comprovado.
Posteriormente, intimado formalmente a comparecer perante esta Autoridade Policial,
a fim de ser qualificado e interrogado, acerca do homicídio em comento, o indiciado não atendeu ao
chamamento, nem tampouco se justificou por não haver comparecido.
Pelos motivos expostos, entendendo serem imprescindíveis a adoção de medidas
legais para o esclarecimento do crime praticado, represento perante esse colendo Juízo para que
seja decretada a Prisão Cautelar do indiciado acima qualificado.

_______________, ___ de _________ de ______

Bel.(a) ______________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA
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SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ________________

O presente Inquérito Policial nº. ____/____ foi instaurado nesta
Delegacia, com a finalidade de apurar a prática do ilícito penal capitulado no art.
_____________________, ocorrido por volta das ___ horas do dia ___/___/____, na
(especificar o local), figurando como vítima ___________________ e, como
imputado, _____________________________________.
Emergem das investigações veementes indícios de que (especificar os
bens) foram adquiridos pelo indiciado com o produto da infração penal sob
apuração.
Nessas circunstâncias, com fulcro no art. 127, do Código de Processo
Penal, represento a V.Exa. para que seja ordenado o seqüestro dos referidos bens,
garantindo sua incolumidade até o final da decisão de mérito.

_____________, _____ de ____________ de _______

Bel.(a) _____________________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA
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Aos _________ dias do mês de __________________ do ano ______,
(_____________), nesta cidade de _________________ do Estado de Pernambuco,
e no Cartório desta DELEGACIA DE ____________________________________,
onde presente se encontrava o (a) Bel. (a). ________________________________,
respectivo (a) Delegado (a), comigo Escrivão a seu cargo no final assinado, aí
compareceu _______________________________ (Nome completo, qualificação
e endereço). Na condição de GENITORA E REPRESENTANTE LEGAL da
(CRIANÇA / ADOLESCENTE) ____________________________________ (NOME
COMPLETO E QUALIFICAÇÃO) conforme prova legal produzida com a
apresentação da REPRODUÇÃO EM XEROCÓPIA DA SUA CERTIDÃO DE
NASCIMENTO, VEM REPRESENTAR no sentido de ver disponibilizado para si o
benefício disposto no Art. 225 § 1º Inciso I do Código Penal pátrio em vigor, em
função da impossibilidade de prover as despesas do processo a ser movido contra o
cidadão ________________________________, imputado da prática do Crime de
_______________________________________, contra aquela sua filha supracitada
________________________________, sem privar-se dos recursos indispensáveis
ao seu próprio sustento e de sua família, satisfazendo com essa
REPRESENTAÇÃO a condição legalmente imposta para legitimar a posterior ação
do Ministério Público, consoante o disposto no Art. 225 § 1º Inciso I do Código
Penal . Nada mais disse nem lhe foi perguntado. Lido e achado conforme mandou a
Autoridade encerrar o presente termo que assina com a REPRESENTANTE e
comigo ESCRIVÃ que digitei.

AUTORIDADE: _______________________________________________________
REPRESENTANTE: ___________________________________________________
ESCRIVÃO: _________________________________________________________
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SENHOR JUIZ DE DIREITO DA ____________________________________

_____________________, Delegado(a) de Polícia, titular da Delegacia de ______ (ou
designado pela Portaria GAB/PCPE nº _____/_____ para, em caráter especial ,....) estando
presidindo Inquérito Policial com a finalidade de apurar (expor) em que figuram como vítima (nomear)
e, como indiciados, (nomear) vem, com fundamento no art.3º, da Lei nº 9.296, de 1996, requerer a
V.Exa. se digne em autorizar a interceptação das comunicações dos telefones abaixo relacionados,
pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:
DOS FATOS
Preliminarmente, já existem elementos suficientes para confirmar a participação em
infração criminal e indícios razoáveis de autoria dos indiciados acima citados.
E, ainda, os informes apontam que todo o esquema e contatos da referida quadrilha
são realizados através dos seus telefones celulares, possibilitando, assim, em caso de interceptação,
o mapeamento detalhado de todas as transações ilícitas, sendo a censura telefônica o único meio
eficiente e eficaz de produção de prova.
Vale salientar que, tendo em vista as peculiaridades desta investigação, a censura
legal possibilitará um conhecimento detalhado do iter crimini, possibilitando um aprofundamento da
investigação criminal e o êxito do seu objetivo.
Conseqüentemente, como se percebe pelas informações até aqui coletadas, há
motivos suficientes para o embasamento da necessidade de censura para fins de investigação
criminal, motivo deste requerimento.
DOS PEDIDOS
Em razão do exposto e objetivando possibilitar o esclarecimento das circunstâncias e
estabelecer a inequívoca autoria do ilícito visando à colheita de elementos que venham auxiliar nas
investigações, requeiro a V.Exª. pela Interceptação Telefônica , pelo prazo de 15 dias, prorrogados
por mais 15 dias, com desvio para os números fornecidos pela Gerência de Inteligência da Secretaria
de Defesa Social (SDS), e que sejam expedidos Mandados Judiciais, em três vias, para cada
empresa de telefonia, contendo expressamente as seguintes autorizações:
Expedição de MANDADO JUDICIAL de quebra de sigilo telefônico, determinando
que a empresa (Concessionária de Telefonia), sob pena de incursão no crime de desobediência,
desvie os áudios, as imagens e os dados, em tempo real, diretamente para o Sistema Guardião, dos
terminais telefônicos móveis de números 081.9999.9999; 081.9999.9999, inclusive por desvio e
redirecionamento de chamada (serviço SIGA-ME), vinculação automática da censura legal ao
respectivo aparelho, ESN e IMEI atual e seus eventuais sucessores, bem como:
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a) Que disponibilize os áudios, os textos, as imagens e os dados dos números acima
referidos, em tempo real, diretamente para o Sistema Guardião, Gerência de Inteligência da SDS,
com identificação das chamadas tentadas, geradas e recebidas, bem como das Estações Rádiobase
(ERBs) transmissoras das ligações e suas respectivas localizações com os códigos correspondentes
à setorização (canal de controle - rotas de entrada/saída) e intensidades de sinais;
b) Que disponibilize a relação completa dos números telefônicos das ligações
realizadas ou tentadas, geradas e/ou recebidas, pelo terminal 081.9999.9999, vinculando o ESN e
IMEI atual e seus eventuais sucessores, em relatório detalhado, com nomes, endereços, e demais
dados cadastrais existentes em poder da empresa, referentes ao período, em planilha eletrônica de
terminação .xls. (planilha eletrônica do Microsoft Excel) gravado em mídia magnética (disquete) ou
óptica (CD-ROM). No caso de;
c) Que a empresa, acima citada, bem como as demais concessionárias de telefonia
disponibilizem, em tempo real, quando solicitado pela autoridade policial, os nomes, endereços,
telefones adicionais de contato e demais dados cadastrais existentes em poder das empresas,
referentes aos assinantes dos terminais móveis que tenham gerado, tentado realizar ou recebido
ligações de/para o terminal 081.9999.9999 , vinculando o ESN e IMEI atual e seus eventuais
sucessores, bem como as Estações Rádio-base (ERBs) transmissoras das ligações e suas
respectivas localizações com os códigos correspondentes à setorização (canal de controle – rotas de
entrada/saída) e intensidades de sinais quando do contato estabelecido, no período de _________ a
__________, em planilha eletrônica de terminação ..xls. (planilha eletrônica do Microsoft Excel)
gravado em mídia magnética (disquete) ou óptica (CD-ROM);
d) Que disponibilize a listagem com todos os números de telefone, programados para
a transferência automática de ligação (serviço SIGA-ME) pelo terminal telefônico 081.9999.9999,
vinculando o ESN e IMEI atual e seus eventuais sucessores, na qual deverão constar os locais de
instalação, nomes dos assinantes, endereços e telefones de referência e demais dados cadastrais
existentes em poder da empresa referentes ao período de _______ a _________, em planilha
eletrônica de terminação ..xls. (planilha eletrônica do Microsoft Excel) gravado em mídia magnética
(disquete) ou óptica (CD-ROM);
e) Que disponibilize listagem com todos os números de telefone que sinalizaram
operação na ERB nº. ..... , e outras que t enham efetuado cobertura ao endereço ..... no dia .../.../...,
entre ...h... e ...h... (individualizar intervalo de tempo), com as respectivas sinalizações, em planilha
eletrônica de terminação ..xls. (planilha eletrônica do Microsoft Excel) gravado em mídia magnética
(disquete) ou óptica (CD-ROM);
A ordem judicial, acima referida, e ora solicitada, dará maior agilidade à investigação
policial e, conseqüentemente, se terá uma melhor instrução processual penal. Faz-se necessário
salientar que não se dispõe de uma outra alternativa investigativa, resguardando, indubitavelmente, o
absoluto sigilo no deferimento desse pedido e durante a execução da escuta.
_________________, ____ de ____________ de __________
Bel.(a) _________________________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA
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TERMO DE ACAREAÇÃO

Aos ___________ dias do mês de ______________________ do ano
de _______________, nesta Cidade de ________________, Estado de
Pernambuco, e no Cartório desta Delegacia, onde presente se encontrava o(a)
Bel.(a) ______________________ respectivo(a) Delegado(a), comigo Escrivão de
seu cargo, ao final assinado, aí compareceram: _________ (Fulano) (Imputado,
Testemunha, etc) e Fulano (Testemunha, Imputado, etc), já qualificados nos autos, a
quem a Autoridade convidou para que explicassem as divergências e contradições
existentes entre as suas declarações constantes às fls. _____ e _________ destes
autos. E, depois de lidas, neste ato, as declarações prestadas pelo PRIMEIRO
ACAREADO foi dito, pelo mesmo, sob o compromisso legal: Que, confirma, em
todos os seus termos, as declarações que prestou nesta Delegacia em data de
_____ de ________ de _____, e que foram lidas nesta oportunidade: Que conforme
esclareceu naquela ocasião (colocar o que disser). Nada mais disse. A palavra foi
passada pela Autoridade ao SEGUNDO ACAREADO, pelo mesmo foi dito, sob o
compromisso legal, que ratifica, integralmente ou retifica, em parte, o seu
depoimento prestado nesta Delegacia na data de _____ de ___________ de _____,
e que foi lido neste ato: Que (registrar o que disser). Nada mais havendo a constar,
a Autoridade determinou que fosse encerrado o presente termo, após lido e achado
conforme, assinando-o juntamente com os Acareados e comigo, Escrivão, que o
digitei.

Delegado(a) de Polícia _________________________________________________
Primeiro Acareado: ____________________________________________________
Segundo Acareado: ___________________________________________________
Escrivão: ____________________________________________________________
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TERMO DE APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DE ADOLESCENTE

Aos _________ dias do mês de _________________ do ano _______,
nesta Cidade de ___________________, Estado de Pernambuco, no Cartório desta
Delegacia de Polícia, onde presente se encontrava o(a) Bel.(a). ________________,
respectivo(a) Delegado(a), comigo, Escrivão de seu cargo, ao final assinado, aí
compareceu o adolescente _____________________________________________
(Nome e qualificação completa) __________________________________________
que se apresentou espontaneamente à Autoridade, na presença do seu
representante legal, declarando que (Historiar detalhadamente o fato). Nada mais
disse nem lhe foi perguntado. Lido e achado conforme, mandou a Autoridade
encerrar este Termo, que o assina com o Adolescente, seu Representante legal e
comigo, Escrivão, que o digitei.

AUTORIDADE: _______________________________________________________
ADOLESCENTE: _____________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL: ____________________________________________
ESCRIVÃO: _________________________________________________________
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TERMO DE ASSENTADA

Aos ___ dias do mês de _________, do ano de ______ nesta Cidade
de ___________, Estado de Pernambuco, no Cartório da Delegacia
______________, onde presente se encontrava o(a) Bel.(a) ___________________
respectivo(a) Delegado(a) de Polícia, comigo, Escrivão de seu cargo, ao final
assinado, aí compareceram as Testemunhas, retro intimadas, que, inquiridas pela
Autoridade, responderam ao que adiante se segue. Do que, para constar, lavrei este
termo. EU, _____________________________________, Escrivão, o digitei.

1ª TESTEMUNHA
“Fulano de tal”, nacionalidade, naturalidade, estado civil, com profissão de, com
_________ de idade, residente ____________________ (endereço completo). Aos
costumes, disse _____________.Testemunha compromissada na forma da lei,
advertida das penas cominadas ao falso testemunho, prometeu dizer a verdade do
que soubesse e lhe fosse perguntado. Inquirida pela Autoridade passou a declarar
QUE: ______________ (escrever o que disser). Nada mais disse nem lhe foi
perguntado. Lido e achado conforme, mandou a Autoridade encerrar este Termo,
que o assina com o Depoente e comigo, Escrivão, que o digitei.

AUTORIDADE: _______________________________________________________
DEPOENTE: _________________________________________________________
ESCRIVÃO: _________________________________________________________

2ª TESTEMUNHA
(Segue o mesmo modelo anterior)
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO À IMPRENSA

EU ______________________________________________________
nascido no dia ________ de _______________ de _______ inscrito no RG sob o nº.
________ filho de _________________________ e de ______________________,
residente na _________________________________________________________
DECLARO que fui cientificado pela autoridade policial de todos os meus direitos
constitucionais concernentes à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da
honra e da imagem, e que ninguém será considerado culpado até o trânsito em
julgado de sentença penal condenatória, estando apto para optar por ser, ou não,
entrevistado pela imprensa falada, escrita e televisada, e que após esse
conhecimento, de livre e espontânea vontade decido autorizar, como expressamente
autorizo, minha apresentação à imprensa para ser entrevistado, filmado e/ou
fotografado, o que faço perante as duas testemunhas que este ato assistiram, sem
dolo, malícia ou coação de espécie alguma, vez que estou de acordo com a
divulgação.

___________ de ________________________ de ________

__________________________________________________

TESTEMUNHA:
NOME: _____________________________________________________________
RG Nº. __________________________ CIC Nº. ____________________________
ENDEREÇO: ________________________________________________________
TESTEMUNHA:
NOME: _____________________________________________________________
RG Nº. _________________________ CIC Nº. _____________________________
ENDEREÇO: ________________________________________________________
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TERMO DE COLETA DE MATERIAL PADRÃO
(Exame Gráfico)

Aos ______ dias do mês de __________ do ano de _________, nesta
Cidade de _____________, Estado de Pernambuco, no Cartório desta Delegacia de
Polícia, onde presente se encontrava o(a) Bel.(a) ___________________________,
respectivo(a) Delegado(a), comigo Escrivão de seu cargo, ao final assinado, aí
compareceu ________________________ (nome e qualificação do fornecedor do
material) sabendo ler e escrever (se for indiciado ou testemunha, esclarecer nos
autos tais circunstâncias), o qual pela Autoridade, na presença das Testemunhas
________________________________ e _________________________________
(qualificação e endereço), foi intimado a fornecer, de seu próprio punho, o material
gráfico padrão para confronto pericial com o documento que se vê incluso às fls.
___________ do Inquérito Policial nº. __________/______. Em conseqüência,
passou ele a escrever o que se segue: _______________________________ (é
tirado o papel da máquina e passa-se a colher o material nestas linhas). Nada mais
havendo a constar, determinou a Autoridade que fosse lavrado o presente Auto,
assinando-o com o fornecedor do material, as Testemunhas e comigo, Escrivão, que
o digitei.

AUTORIDADE: _______________________________________________________
FORNECEDOR DO MATERIAL: _________________________________________
TESTEMUNHA: ______________________________________________________
TESTEMUNHA: ______________________________________________________
ESCRIVÃO: _________________________________________________________
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TERMO DE DEPOIMENTO QUE PRESTA: __________________

Aos _____ dias do mês de ______________ do ano de ____________,
nesta Cidade de ___________________, Estado de Pernambuco, no Cartório desta
Delegacia, onde presente se encontrava o(a) Bel.(a) _________________________
respectivo(a) Delegado(a), comigo, Escrivão de seu cargo, ao final assinado, aí
compareceu: ____________________________________ (Fulano de tal), brasileiro,
pernambucano, solteiro, com _____ anos de idade, filho de ___________________,
sabendo ler e escrever, residente na Rua _________________________ (endereço
completo). Aos costumes disse __________________________________________.
Testemunha compromissada na forma da lei, advertida das penas cominadas ao
falso testemunho, prometeu dizer a verdade do que soubesse e lhe fosse
perguntado. Inquirida pela Autoridade passou a declarar QUE: (escrever o que
disser).
Nada mais disse nem lhe foi perguntado. Lido e achado conforme,
mandou a Autoridade encerrar o presente Termo, que o assina com a Testemunha e
comigo, Escrivão, que o digitei.

AUTORIDADE: _______________________________________________________
DEPOENTE: _________________________________________________________
ESCRIVÃO: _________________________________________________________
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TERMO DE LIBERAÇÃO, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE

Aos _______ dias do mês de __________ do ano _____________,
nesta Cidade de ___________, Estado de Pernambuco, no Cartório desta Delegacia
de Polícia, onde presente se encontrava o(a) Bel.(a) _________________________,
respectivo(a) Delegado(a), comigo, Escrivão de seu cargo, ao final assinado, aí
compareceu o (a) Sr.(a) (Nome Completo e qualificação) representante legal do
adolescente _______________________________ (Nome completo e qualificação)
____________________________________; conforme Registro Civil nº _________,
residente na ____________________________________, apreendido por motivo de
__________________________ conforme Boletim de Ocorrência nº _________,
datado de ______ de _________ de _______, a quem referido adolescente foi
entregue, tendo na ocasião assumido o compromisso de apresentá-lo ao
representante do Ministério Público, no prazo de 24 horas ou no 1º dia útil, conforme
dispõe o Art. 174, da Lei nº 8.069/90, de 13 de Julho de 1990 (Estatuto da Criança e
do Adolescente), ficando ainda ciente de que o adolescente não poderá: freqüentar
casa de jogo ou mal-afamada, conviver com pessoa viciosa ou de má vida,
freqüentar espetáculo capaz de pervertê-lo ou ofender-lhe o pudor, ou participar de
representação de igual natureza, residir ou trabalhar em casa de prostituição,
mendigar ou servir a mendigo para excitar a comiseração pública, sob pena de
responsabilidade do adulto que assim o permitir, de conformidade com o Art. 247, do
Código Penal Brasileiro. Nada mais havendo a ser consignado, determinou a
Autoridade que fosse lavrado este Termo que, depois de lido e achado conforme, o
assina com o Representante Legal do adolescente mencionado e comigo, Escrivão,
que o digitei.

AUTORIDADE: _______________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL: ____________________________________________
ESCRIVÃO: _________________________________________________________
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TERMO DE QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO
Aos ____ dias do mês de ____________ do ano de ______, nesta Cidade de
_____________, Estado de Pernambuco, no Cartório desta Delegacia de Polícia, onde
presente se encontrava o(a) Bel(a) __________________________________, respectivo(a)
Delegado(a), comigo, Escrivão de seu cargo, ao final assinado, aí compareceu o imputado:
________________________________, o qual passou a ser qualificado da forma seguinte:
Qual o seu nome? __________________________________________________________
Qual a sua nacionalidade e lugar de nascimento? __________________________________
Tem filhos? ________________________________________________________________
Qual a sua religião? _________________________________________________________
Qual a sua idade? ___________________________________________________________
Qual a sua data de nascimento? _______________________________________________
Qual a sua filiação? _________________________________________________________
Qual a cor da sua cútis? ______________________________________________________
Qual a sua altura? __________________________________________________________
Qual a cor dos seus cabelos? _________________________________________________
Qual o seu meio de vida ou profissão? __________________________________________
Qual o lugar que exerce a sua atividade? ________________________________________
Qual o seu grau de instrução? _________________________________________________
Qual o seu endereço de residência? ____________________________________________
Após a qualificação supra, passou a ser cientificado pela Autoridade das
imputações que lhe são feitas, bem como dos direitos que lhe são assegurados pelo art. 5º,
Incs. LXI, LXII, LXIII e LXIV da Constituição Federal, em especial o de permanecer em
silêncio, sem que disso advenha prejuízo na sua defesa. Interrogado nos termos do Art. 187
§ 1º e 2º do Código de Processo Penal, respondeu: QUE (Descrever o que for relatado pelo
imputado, ou caso se reserve ao direito de silenciar, consignar-se o que for perguntado).
E, nada mais havendo a constar, mandou a Autoridade encerrar este Termo,
que o assina com o Interrogado, as Testemunhas Instrumentárias (NOME, Nº. DO RG E
RESIDÊNCIA) e comigo, Escrivão, que o digitei.
AUTORIDADE: _____________________________________________________________
INTERROGADO: ___________________________________________________________
1ª TESTEMUNHA INSTRUMENTÁRIA __________________________________________
2ª TESTEMUNHA INSTRUMENTÁRIA __________________________________________
ESCRIVÃO: _______________________________________________________________
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TERMO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA

Aos _____ dias do mês de __________, do ano de _____, nesta
Cidade de ______________, Estado de Pernambuco, no Cartório desta Delegacia
de Polícia, onde presente se encontrava o(a) Bel.(a) ________________________
respectivo(a) Delegado(a), comigo, Escrivão de seu cargo, no final assinado, aí foi
determinado pela Autoridade que se consignasse, neste Auto, a Qualificação
Indireta do Imputado: _________________________________ que, conforme revela
o documento, constante nos autos às fls. _____, o qualifica da seguinte forma:
NOME: _____________________________________________________________
FILIAÇÃO: PAI: ______________________________________________________
MÃE: _______________________________________________________________
NACIONALIDADE: ____________________________________________________
NATURALIDADE: _____________________________________________________
COR: ______________________________________________________________
IDADE: _____________________________________________________________
DATA DE NASCIMENTO: ______________________________________________
ESTADO CIVIL: ______________________________________________________
PROFISSÃO: ________________________________________________________
RG Nº. _______________ SDS/__________________________________________
Nada mais havendo a acrescentar, mandou a Autoridade encerrar o
presente Termo, que, lido e achado conforme, o assina comigo, Escrivão, que o
digitei.

____________________________________
Delegado(a) de Polícia

___________________________________
Escrivão de Polícia
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TERMO DE RECONHECIMENTO DE OBJETO

Aos _____ dias do mês de _________________, do ano de ________,
____/______/_______, nesta Cidade de _______________________, Estado de
Pernambuco, e no Cartório desta Delegacia, onde presente se encontrava o(a)
Bel.(a) __________________________, respectivo(a) Delegado(a), comigo,
Escrivão de seu cargo, ao final assinado, presentes as testemunhas:
_______________________________ e __________________________________,
(Qualificação completa e endereço) aí compareceu: __________________________
(reconhecedor – qualificação completa) que sob o compromisso de honra de dizer a
verdade foi convidado a descrever o objeto que viu, afirmando tratar-se de
____________________. Em seguida, foram-lhe exibidos, lado a lado, os seguintes
objetos: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________), com
semelhanças entre os mesmos. Após observá-los atentamente, retirou do meio dos
objetos __________________________________________ e afirmou com presteza
e segurança, coincidir perfeitamente com a descrição feita no início deste auto,
informando tratar-se, sem dúvida alguma, do mesmo objeto de propriedade de
____________________ que, no dia _______ às _________ horas resultou
subtraído do seu poder (descrever o fato verificado e motivador da apuração). Nada
mais havendo a esclarecer, mandou a autoridade encerrar este Termo, que, depois
de lido e achado conforme, o assina com o Reconhecedor, com as testemunhas e
comigo, Escrivão, que o digitei.

AUTORIDADE: _______________________________________________________
RECONHECEDOR: ___________________________________________________
1ª TESTEMUNHA: ____________________________________________________
2ª TESTEMUNHA: ____________________________________________________
ESCRIVÃO: _________________________________________________________
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TERMO DE REPRESENTAÇÃO FIRMADO POR: ________________

Aos ______ dias do mês de __________ do ano de _______ nesta
Cidade de ____________________________________, Estado de Pernambuco, no
Cartório desta Delegacia de Polícia, onde presente se encontrava o(a) Bel.(a)
_____________________________________________, respectivo(a) Delegado(a),
comigo, Escrivão de seu cargo, ao final assinado, aí compareceu:
___________________________________________________________________
(Qualificação completa) o(a) qual representou, verbalmente, contra a pessoa de
___________________________________________________________________
(qualificação completa) pelo fato de (relatar o fato), em razão da qual pede as
providências legais para que preventivamente, sejam evitadas maiores e prejudiciais
conseqüências.
Nada mais disse nem lhe foi perguntado. Lido e achado conforme,
mandou a Autoridade encerrar o presente Termo de Representação, que o assina
com o (a) Representante e comigo, Escrivão, que o digitei.

AUTORIDADE: _______________________________________________________
REPRESENTANTE: ___________________________________________________
ESCRIVÃO: _________________________________________________________
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DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO

TERMO DE REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
FIRMADO POR: _____________________________.

Aos ________ dias do mês de _________________ do ano de ______
nesta cidade de ___________________________________, município do Estado
de ________________________________________, e no Cartório desta Delegacia
___________________________________________, onde presente se encontrava
o(a) Bel.(a) ____________________________________ respectivo(a) Delegado(a),
comigo Escrivão de seu cargo, ao final assinado, aí compareceu:
___________________________________________________ (Qualificação/Vitima
de violência doméstica e familiar) REQUERENDO A CONCESSÃO DE MEDIDAS
PROTETIVAS DE URGÊNCIA na forma do disposto no Art. 12 § 1º DA Lei 11.340,
de 7 de agosto de 2006 . Nada mais disse nem lhe foi perguntado. Lido e achado
conforme mandou a Autoridade encerrar o presente Termo que assina com a
requerente e comigo Escrivão que digitei.

AUTORIDADE: _______________________________________________________
REQUERENTE: ______________________________________________________
ESCRIVÃO: _________________________________________________________
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POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO

TERMO DE RESTITUIÇÃO

Aos ______ dias do mês de __________________, do ano de ______,
nesta Cidade de __________________________________, Estado de Pernambuco,
no Cartório desta Delegacia de Polícia, onde presente se encontrava o(a) Bel.(a)
____________________________________ respectivo(a) Delegado(a), comigo,
Escrivão de seu cargo, ao final assinado, aí às _____ horas, compareceu
______________________________ (Qualificação completa), a quem a Autoridade
determinou fosse entregue (Descrever o objeto a ser entregue) constante no Auto de
Apresentação e Apreensão de fls. ____. Nada mais havendo a ser restituído,
determinou a Autoridade que fosse lavrado o presente Termo, assinando-o com o
Recebedor, as Testemunhas e comigo, Escrivão, que o digitei.

AUTORIDADE _______________________________________________________
RECEBEDOR: _______________________________________________________
TESTEMUNHA: ______________________________________________________
TESTEMUNHA: ______________________________________________________
ESCRIVÃO: _________________________________________________________
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DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos _________ dias do mês de ___________ do ano de ______,
dando cumprimento à determinação da Autoridade Policial, dou por encerrado o
presente volume, contendo _______________________________________ folhas,
devidamente numeradas e rubricadas por esta e por mim, dando início ao 2º
VOLUME, nesta mesma data, onde estarão registrados os procedimentos adotados
para a apuração do fato criminoso, a que nele se faz referência. Do que, para
constar, lavro este termo. EU, _________________________, Escrivão que o digitei.

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos _______ dias do mês de ________________ do ano de ________
procedo à abertura do 2º VOLUME (ou volume que for), do Inquérito Policial Nº.
_____/_____ instaurado por determinação da Autoridade Policial, em que figuram
como Vítima _________________________________________________________
e, como indiciado, ______________________________________, tendo em vista o
encerramento do volume anterior nesta data. Do que, para constar, lavro este termo.
EU, _____________________________________________, Escrivão que o digitei.
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Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social
Polícia Civil
Fortaleza, 15 de janeiro de 2013.
PORTARIA NORMATIVA Nº. 578/2013 – SSPDS/GDGPC
Institui o Manual de Procedimentos de Polícia
Judiciária, no âmbito da Polícia Civil do
Estado do Ceará, e dá outras providências.
O Secretário da Segurança Pública e Defesa Social e o Delegado Geral da Polícia Civil
do Ceará, no uso de suas atribuições legais etc
CONSIDERANDO a Polícia Civil parte integrante do Sistema Estadual de Segurança
vinculado a Secretaria de Segurança e Defesa Social – SSPDS;
CONSIDERANDO que a Polícia Civil é Instituição permanente, essencial à efetivação
da Justiça Criminal, preservação da Ordem Pública e da incolumidade das pessoas e
do patrimônio, conforme dispõem o art. 144, caput, da Constituição Federal e o art.
1º da Lei nº 12.124/93 - Estatuto da Polícia Civil de Carreira;
CONSIDERANDO que compete à Polícia Civil, dirigida por delegados de polícia de
carreira, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e
apuração das infrações penais, exceto as militares, conforme o disposto no art. 144,
§4º, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o inquérito policial é o principal instrumento formal de
investigações que tem por finalidade apurar crimes, sua autoria, materialidade e
circunstâncias delitivas;
CONSIDERANDO que as sucessivas alterações, produzidas ao longo dos anos na
legislação processual penal, com repercussões nos procedimentos policiais, estão a
exigir a atualização das normas procedimentais relativas a sua elaboração;
CONSIDERANDO que compete à administração superior da Polícia Civil do Ceará
estabelecer meios que visem a otimizar e padronizar as atividades de polícia
judiciária de todos aqueles que integram sua estrutura organizacional;
R E S O L V E M:
Art. 1º. Instituir o Manual de Procedimentos de Polícia Judiciária do Estado do Ceará,
anexo, normatizando e disciplinando o serviço público policial civil, a ser observado
em todos os seus termos por delegados, escrivães e inspetores de Polícia Civil do
Estado do Ceará.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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O presente Manual é o resultado de uma intensa pesquisa
realizada pelos membros da Comissão instituída pela Portaria n.º
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Vinicius Saboya Rattacaso, representante da SSPDS, apoiada por inúmeros
colaboradores de toda a Polícia Civil do Estado do Ceará, por seus
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhor Delegado Geral;
O presente manual, instituído no âmbito da Polícia Civil do Estado do
Ceará, tem como objetivo garantir a uniformidade na realização e execução dos atos
procedimentais de sua competência, com a devida eficiência funcional.
Sua elaboração decorre das sucessivas alterações produzidas, ao longo
dos anos, na legislação processual penal, com repercussão, notadamente, no
inquérito policial, que estão a exigir atualização das pertinentes normas
procedimentais relativas ao seu mister constitucional.
Com efeito, o manual em comento se apresenta como suporte básico
que, efetivamente, otimizará as atividades de polícia judiciária estadual,
considerando, contudo, as particularidades de sua realidade institucional.
Cumpre observar que as orientações contidas neste manual decorrem
das diretrizes que pautam sua administração à frente desta Instituição, e da exegese
de princípios e garantias constitucionais e processuais, de estudos comparativos de
manuais de polícia judiciária de outros estados da Federação e da proposta da
Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema
Penitenciário (CGD), compiladas em linguagem clara e objetiva.
Nesse sentido, busca-se proporcionar aos integrantes da Polícia Civil do
Ceará uma visão básica e geral de seu dever funcional, propiciando, assim, o melhor
desempenho de suas atribuições com a obtenção de melhores resultados, ao tempo
em que se previnem responsabilidades.
Vale destacar que o presente Manual tem por escopo indicar um norte
aos policiais civis no desempenho de suas atribuições constitucionais e legais,
procurando, assim, orientar e esclarecer o Delegado de Polícia e seus agentes
policiais no desempenho de seu árduo mister, posto que a atividade de polícia
judiciária, em razão de suas especificidades e peculiar natureza, é, sem dúvida,
dinâmica, individualizada, e abrange múltiplos aspectos, que, por isso, não devem
permanecer estanques à aplicação de fórmulas preestabelecidas e imutáveis.
Ademais, foi realizada a inclusão no Sistema de Informações Policiais
(SIP) de variados modelos de peças utilizadas no curso de uma investigação policial.
Convém lembrar que este Manual traduz um esforço inicial de reunião
de experiências, cuja complementação, ao longo do tempo, deverá ser contínua,
visando a que seu conteúdo reflita sempre práticas inovadoras, atualizadas e
eficazes, indispensáveis à moderna e democrática polícia judiciária.
Por derradeiro, agradecemos a iniciativa de possibilitar à Polícia Civil do
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Estado do Ceará, a elaboração da primeira edição de seu Manual, que ora temos a
honra de passar às mãos de Vossa Excelência.
Fortaleza, 15 de janeiro de 2013.
Antônio Castelo Barros
Presidente
Ricardo Romagnoli do Vale
Secretário
Marcus Vinicius Saboya Rattacaso
Membro
Sandra Mara Veras Lima
Membro
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PREFÁCIO

“O fim do Direito é a paz; o meio de atingi-lo, a luta. O
Direito não é uma simples ideia, é força viva. Por isso a
justiça sustenta, em uma das mãos, a balança, com que
pesa o Direito, enquanto na outra segura a espada, por
meio da qual se defende. A espada sem a balança é a força
bruta, a balança sem a espada é a impotência do Direito.
Uma completa a outra. O verdadeiro Estado de Direito só
pode existir quando a justiça brandir a espada com a
mesma habilidade com que manipula a balança.”
Rudolf Von Ihering

O presente Manual representa uma síntese das atividades de Polícia
Judiciária, com objetivos práticos e didáticos que visam otimizar as indispensáveis e
eficientes investigações para a elucidação de crimes e de sua autoria, ao tempo em
que promove a defesa de um dos mais sagrados direitos constitucionais do cidadão,
a presunção de inocência.
Nesse sentido, devemos destacar que o inquérito policial, pela sua
praticidade e relevância, torna-se, indiscutivelmente, a ferramenta mais indicada e
garantidora do sucesso de uma ação penal bem subsidiada, a ser intentada contra o
verdadeiro autor do delito.
Nesse mesmo diapasão, é certo que o inquérito deve ser muito bem
elaborado e alicerçado em investigação imparcial que reproduza com fidelidade,
junto aos Tribunais pátrios, a verdade real, prestando-se, tanto para evidenciar a
culpabilidade do investigado, quanto para eximi-lo de uma acusação injusta.
Daí por que, neste importante momento da história institucional da
Polícia Civil, sinto-me deveras honrado em prefaciar a primeira edição deste Manual,
cuja obra, certamente, em muito contribuirá para o aprimoramento do exercício das
árduas atividades dos profissionais, Delegados e demais agentes, que integram a
Polícia Judiciária alencarina.
Tenha-se presente que o Manual, assim, tem como propósito assegurar
a uniformidade na realização e execução dos procedimentos de competência da
Polícia Civil, com a pretensão de orientar e esclarecer o Delegado de Polícia e seus
agentes sobre o desempenho das atribuições que lhes são inerentes, inclusive,
prevenir responsabilidade.
Ademais, é sabido que ao presidir o Inquérito Policial o Delegado de
Polícia aplica o Direito, conforme suas convicções jurídicas e éticas, não podendo,
todavia, se descurar da interpretação das normas jurídicas aplicáveis à investigação
conforme a Constituição da República, não desprezando a jurisprudência, e a melhor
doutrina, na subsunção do fato à norma.
Daí, portanto, a relevância deste trabalho ímpar que, sem a pretensão
de exaurir ou criar um padrão absoluto a ser seguido pela autoridade policial e seus
agentes, oferta-lhes um material diversificado e de fácil acesso, permitindo que o
Delegado opte pela adoção da conduta que mais interesse à investigação e à
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sociedade, na busca da comprovação da autoria e materialidade delitiva.
Ao Controlador Geral de Disciplina, Dr. Servilho Silva de Paiva, nossos
agradecimentos pela prestimosa colaboração para a realização do presente Manual,
que sem sombra de dúvidas otimizará as atividades da Polícia Judiciária Estadual.
Ao Secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará,
Coronel Francisco José Bezerra Rodrigues, e a todos que, de alguma forma,
colaboraram para a sua realização, nossos agradecimentos, e, em particular, àqueles
que o elaboraram.
Luiz Carlos de Araújo Dantas
Delegado Geral da Polícia Civil
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MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE POLÍCIA JUDICIÁRIA
DO ESTADO DO CEARÁ

TÍTULO I
DO INQUÉRITO POLICIAL

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. Compete à autoridade policial, encarregada de apurar infrações penais,
cumprir os prazos legais e manter atualizados os registros de todas as atividades de
polícia judiciária e investigativa.
Parágrafo único. A autoridade policial priorizará a apuração dos crimes de maior
gravidade e de repercussão na sociedade, sem prejuízo da resolução daqueles
considerados de médio ou menor potencial ofensivo.
Art. 2º. No âmbito da Polícia Civil do Estado do Ceará, a investigação criminal será
exercida por meio dos seguintes procedimentos policiais:
I - inquérito policial;
II - termo circunstanciado de ocorrência (TCO);
III - autos de investigação de ato infracional;
IV - boletim de ocorrência circunstanciada (BOC).
Art. 3º. Os inquéritos policiais e demais atos procedimentais de atribuição da polícia
judiciária deverão ser elaborados no Sistema de Informações Policiais (SIP), desde a
sua instauração até a remessa ao Poder Judiciário.
Parágrafo único. Nas delegacias de polícia que ainda não estejam interligadas ao SIP,
os procedimentos policiais a que se refere o caput do artigo 2º deverão ser gravados
em mídia eletrônica e remetidos ao responsável pela administração do SIP na PC/CE
para inserção no referido sistema, em prazo não superior a trinta dias.
Art. 4°. Caberá à autoridade policial encarregada de apurar infrações penais informar,
até o dia cinco de cada mês, preferencialmente por e- mail, à Controladoria Geral de
Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD), para fins
de correição eletrônica:
I – o número de inquéritos e demais procedimentos policiais instaurados no período
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de 1º a 30 do mês antecedente, bem como o quantitativo daqueles em andamento;
II – o número de inquéritos e demais procedimentos policiais remetidos à Justiça ou
à Central de Inquéritos do Ministério Público, no período acima discriminado;
III – a relação do quantitativo de inquéritos instaurados e não remetidos à Justiça ou
à Central de Inquéritos do Ministério Público no prazo legal, contendo as respectivas
incidências penais, nome(s) da(s) vítima(s) e, se houver, do(s) indiciado(s);
IV – relação dos TCO's lavrados, em tramitação e remetidos à Justiça.
§ 1º Competirá, ainda, ao delegado titular o controle e encaminhamento para a CGD
do número de registros de boletins de ocorrências policiais (BO's), representações,
requisições ou requerimentos.
§ 2° A autoridade policial responsável poderá solicitar à CGD a concessão de novo
prazo para cumprimento do que dispõe o caput deste artigo, desde que devidamente
justificado.
§ 3º Na impossibilidade do envio das informações de que trata este artigo via e-mail,
a autoridade policial poderá enviá-las por meio de fax ou outro meio físico.
Art. 5º. As notícias de crimes, os requerimentos e as requisições de instauração de
inquérito e demais procedimentos policiais recebidos na delegacia de polícia serão,
imediatamente, encaminhados ao delegado titular, que decidirá com a maior
brevidade possível.
Parágrafo único. Conforme consignado nos termos do art. 5°, §2°, do Código de
Processo Penal, do despacho que indeferir o requerimento de instauração de
inquérito ou de procedimento policial diverso, caberá recurso para o Delegado Geral.
Neste caso, a parte interessada deverá ser cientificada da decisão devidamente
fundamentada.
Art. 6º. Caberá à Polícia Civil colaborar com a Justiça Criminal, prestando-lhe as
necessárias informações à instrução e julgamento dos processos criminais e à
promoção das diligências requisitadas pela autoridade judiciária e pelo Ministério
Público.
§ 1° Em se tratando de requisição manifestamente ilegal, a autoridade requisitada
negar-lhe-á atendimento, o que será comunicado ao interessado mediante ofício,
devidamente justificado.
§ 2° Em face de fundada dúvida quanto à ilegalidade da requisição, a autoridade
requisitada solicitará ao requisitante os necessários esclarecimentos. Se, mesmo após
estes esclarecimentos, persistir a dúvida, a referida autoridade deverá encaminhar a
requisição à apreciação do Delegado Geral de Polícia Civil.
§ 3° Na hipótese da requisição não conter os dados mínimos indispensáveis ao seu
entendimento, a autoridade requisitada deverá oficiar ao interessado, expondo-lhe a
impossibilidade do atendimento e, ao mesmo tempo, solicitando-lhe maiores
informações.
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CAPÍTULO II
DA INSTAURAÇÃO
Art. 7º. O inquérito policial será iniciado:
I- Por auto de prisão em flagrante, desde que presentes os pressupostos do art. 302
e seguintes do Código de Processo Penal;
II- Por portaria, nos demais casos, ou designação, em caráter especial, do Delegado
Geral da Polícia Civil, ou nos casos de requisição da autoridade judiciária ou do
Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para
representá-lo.
Parágrafo único. É vedada a instauração de inquérito policial por despacho.
Art. 8º. A portaria instauradora do inquérito policial conterá um relato sucinto do
fato a ser investigado, tais como os dados relativos ao dia, horário, local da
ocorrência, e, quando possível, a tipificação penal e a indicação da autoria.
Art. 9º. Competirá à autoridade policial a verificação da procedência das informações
sobre infração penal nos casos de ação penal pública e, se constatada, determinar a
instauração de inquérito policial para apurar o fato, conforme inteligência do art. 5º,
§3º, do Código de Processo Penal.
§ 1º A verificação a que se refere o caput deste artigo também ocorrerá em se
tratando de crimes de ação pública condicionada ou privada, entretanto, a
instauração do procedimento policial nesses casos dependerá dos requisitos de
procedibilidade.
§ 2º No que tange aos crimes de ação pública condicionada ou privada, para a
instauração do respectivo procedimento, será suficiente a manifestação da parte
interessada, inclusive através de boletim de ocorrência (BO).
§ 3º A representação feita verbalmente perante a autoridade policial será reduzida a
termo.
§ 4º Nos crimes de ação privada, a autoridade policial cientificará o ofendido a
respeito do prazo decadencial de seis (6) meses de que dispõe para formalizar sua
pretensão em juízo, consignando-se a advertência no termo correspondente.
CAPÍTULO III
DA CAPA DOS PROCEDIMENTOS POLICIAIS
Art. 10. Na capa dos procedimentos policiais constará, obrigatoriamente:
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I - as armas do Estado do Ceará e o cabeçalho com a designação “Polícia Civil do
Estado do Ceará” e, logo abaixo, a unidade policial;
II - o número do registro no SIP e o ano correspondente;
III - a tipificação penal provisória, a identificação do autor e do ofendido, sempre
que possível;
IV - a autuação, consignando-se o local, a data, o nome e a rubrica do escrivão de
polícia.
§ 1º Quando da autuação, indicar-se-á, no inquérito policial, se o procedimento foi
iniciado mediante Portaria ou Auto de Prisão em Flagrante. Em se tratando de auto
de investigação de ato infracional, deverá constar a indicação se o procedimento foi
iniciado mediante boletim de ocorrência circunstanciado (BOC) ou Auto de Apreensão
em Flagrante.
§ 2º No canto superior esquerdo da capa do procedimento policial será aposto,
preferencialmente na cor vermelha, nos casos abaixo, as seguintes expressões:
I - “indiciado preso”;
II - “criança (ou adolescente) - prioridade”, nos casos em que figure como sujeito
passivo criança ou adolescente;
III - “idoso - prioridade”, nos casos em que figure como vítima pessoa idosa, nos
moldes preconizados pela Lei n. 10.741 de 2003 (Estatuto do Idoso);
IV - “violência doméstica – prioridade”, nos casos de violência doméstica ou familiar,
conforme estabelecido pela Lei n. 11.340/2006;
V- “Procedimento com volume apenso”, quando o procedimento policial se enquadrar
nas hipóteses do art.21 deste manual;
V - “com representação de prisão ou outra medida cautelar”.
§ 3º Não será aposta numeração na capa do procedimento policial.
Art. 11. No termo de autuação serão discriminados, sempre que possível, todos os
documentos autuados.
CAPÍTULO IV
DA MOVIMENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS POLICIAIS
Art. 12. Os autos dos procedimentos policiais ficarão sob a guarda do escrivão, que
os manterá em cartório, providenciando para que sejam cumpridos os despachos e
determinações da autoridade policial, observando-se os prazos legais e/ou
estipulados para que voltem conclusos.
Art. 13. Incumbe ao escrivão o registro da movimentação do inquérito policial por
meio dos termos de AUTUAÇÃO, CERTIDÃO, CONCLUSÃO, JUNTADA, DATA,
REMESSA, RECEBIMENTO, ABERTURA, ENCERRAMENTO, DESENTRANHAMENTO,
dentre outros.
§ 1º Autuação é o termo inicial do procedimento, lavrado na capa correspondente.
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§ 2º Certidão é o termo que atesta o cumprimento ou não do que foi deliberado pela
autoridade policial.
§ 3º Conclusão é o termo que registra a entrega do procedimento à autoridade
policial.
§ 4º Juntada é o termo que atesta a anexação ao procedimento policial, mediante
prévio despacho da autoridade, de qualquer documento ou peça que deva instruí-lo.
§ 5º Data é o termo que indica a entrega do procedimento ao escrivão de polícia,
após a deliberação da autoridade policial.
§ 6º Remessa é o termo que registra a saída do procedimento da unidade policial.
§ 7º Recebimento é o termo que registra a entrega do procedimento na unidade
policial.
§ 8º Abertura é o termo que declara a instauração de novo volume de um
procedimento policial.
§ 9º Encerramento é o termo que declara o término do volume de um procedimento
policial.
§ 10. Desentranhamento é o termo que registra a retirada dos autos de determinado
documento, mediante prévia e fundamentada decisão da autoridade policial.
I- desentranhamento deverá ser precedido de prévio despacho da autoridade policial,
seguido de certidão do escrivão de polícia do seu cumprimento.
II- deverão ser anexadas, sempre que possível, cópias aos autos do procedimento
policial do documento desentranhado, as quais deverão ser autenticadas pelo
escrivão de polícia.
Art. 14. Os policiais civis utilizarão, como parâmetro, na confecção de atos de
comunicação oficial, as regras previstas no Manual de Redação da Presidência da
República,
disponível
no
site:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm.
Art. 15. O escrivão de polícia deverá inserir a expressão: “EM BRANCO” no verso de
cada folha de procedimentos policiais que não tenha sido utilizada.
Art. 16. Os autos deverão ser conclusos, mediante certidão cartorária, caso as
diligências designadas pela autoridade policial não forem cumpridas no prazo
designado.
§ 1º Idêntica providência deverá ser adotada na falta de resposta a ofícios e de
outros atos de comunicação oficial.
§ 2º É vedado ao escrivão de polícia praticar quaisquer atos privativos da autoridade
policial.
Art. 17. Caberá ao escrivão, dentre outros atos procedimentais, o registro de boletins
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de ocorrência (BO's) e, em sua ausência, aos demais policiais civis.
§ 1º Policial civil poderá registrar BO em unidade diversa daquela onde tem exercício
funcional, desde que autorizados pela autoridade policial oficiante.
§ 2º O delegado poderá nomear escrivão ad-hoc para a lavratura de atos
procedimentais, na ausência de escrivão a seu cargo, nos termos da legislação
pertinente.
CAPÍTULO V
DA INSTRUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS POLICIAIS
SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 18. Na elaboração dos procedimentos policiais, a autoridade policial observará o
disposto no art. 3º deste manual, devendo a via original ser encaminhada ao Poder
Judiciário local ou à Central de Inquéritos do Ministério Público, conforme a
pertinente legislação.
§ 1º Cópia integral dos autos será arquivada no cartório da respectiva unidade
policial.
§ 2º Os atos procedimentais serão elaborados de forma clara, precisa e objetiva.
Art. 19. As folhas dos autos de procedimentos policiais serão numeradas pelo
escrivão de polícia, no canto superior direito, e rubricadas pela autoridade policial,
podendo ser utilizado carimbo de numeração sequencial.
Art. 20. Deverá ser evitada a juntada de documentos, cópias e de outras peças aos
autos quando irrelevantes à elucidação do fato delituoso em apuração, bem como de
objetos que possam danificá-lo, deformá-lo ou que venham a dificultar seu
manuseio.
§ 1º Os objetos de que trata o caput deste artigo serão registrados em auto de
apresentação e apreensão, que integrará os autos para posterior destinação, em
conformidade com a lei.
Art. 21. O procedimento policial será desmembrado em volumes sempre que cada
um deles atingir duzentas (200) folhas, aproximadamente, cabendo ao escrivão do
feito a lavratura dos termos de abertura e encerramento, observando,
rigorosamente, o seguinte:
§ 1° Cada novo volume conterá numeração sequencial a do anterior, da qual não
farão parte as respectivas capas;
§ 2° Nas capas dos novos volumes de inquéritos constará o número do procedimento
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policial, número do volume, o nome do(s) ofendido(s), do(s) indiciado(s), caso
existente(s), não sendo necessário lavrar-se a autuação.
Art. 22. As diligências investigativas serão determinadas, exclusivamente, pela
autoridade policial através de ordem de missão, designando equipe de policiais
responsável por seu cumprimento dentro do prazo estabelecido.
§ 1º A equipe designada deverá velar pelo respeito aos direitos e garantias
fundamentais e à dignidade da pessoa humana, no cumprimento da missão policial,
pautando sua conduta, notadamente, nos princípios constitucionais da legalidade,
impessoalidade, moralidade e eficiência.
§ 2º Após o cumprimento da missão, a equipe designada deverá elaborar e
apresentar à autoridade policial relatório circunstanciado, dentro do prazo
estabelecido, preferencialmente digitado, ou manuscrito em letra legível, com a
devida identificação funcional, e datado pelos subscritores.
§ 3º A equipe de policiais deverá justificar ao delegado de polícia, por meio de
relatório, os casos de impossibilidade do cumprimento da missão no prazo
designado.
§ 4º Na elaboração do relatório, a equipe deverá priorizar informações do interesse
direto da investigação, evitando-se aquelas de exclusivo interesse da administração,
sem relação com o caso investigado.
Art. 23. A autoridade policial, ao se afastar eventualmente da unidade, apresentará a
seu substituto a relação dos procedimentos que preside e dos respectivos objetos
apreendidos, se houver, fazendo constar em cada procedimento o “despacho de
transferência”, indicando, de forma sucinta, as diligências realizadas e, se possível,
aquelas que reputar necessárias à elucidação dos fatos investigados.
§ 1º Na demora ou ausência do substituto, as providências do caput deste artigo
serão apresentadas ao superior hierárquico imediato.
§ 2º A autoridade policial assumirá a presidência dos procedimentos que forem
transferidos por seu antecessor, mediante despacho nos autos.
§ 3º A autoridade policial tomará medidas quando o afastamento eventual ou
impedimento for do escrivão de polícia, para a imediata designação de substituto.
Art. 24. A autoridade policial, quando de sua remoção de um órgão para outro, ou
afastamento a qualquer título, deverá transferir a seu substituto legal os inquéritos
policiais e demais procedimentos a seu cargo, o acervo de objetos apreendidos e de
bens patrimoniais.
Parágrafo único. Na remoção a que se refere o caput deste artigo, deverá ser
observado o procedimento padrão disciplinado na Portaria nº. 2220/2008- GSPC e
anexos, disponíveis no site http://www.policiacivil.ce.gov.br/downloads/portaria2220-de-2008.pdf.
Art. 25. Nos casos de impossibilidade de conclusão de inquéritos policiais no prazo

18

legal, quando o indiciado estiver solto, a autoridade policial solicitará dilação de
prazo, em conformidade com o que dispõe o art. 10, § 3º, do Código de Processo
Penal.
Art. 26. As cotas do Ministério Público serão cumpridas no prazo estipulado, salvo
impossibilidade devidamente justificada nos autos.
Art. 27. O advogado da parte interessada poderá assistir a todos os atos do
procedimento policial, nos limites da lei, não podendo intervir no interrogatório e
demais inquirições, sendo sua presença e ou a recusa em assinar consignada no
termo ou no auto.
Art. 28. O advogado da parte interessada, em conformidade com a lei, terá vista dos
autos dentro da repartição policial, ainda que sem procuração, podendo copiar peças
e tomar apontamentos e requerer, por escrito, cópias, que serão autorizadas pela
autoridade policial, no limite da Lei.
§ 1º O escrivão de polícia certificará, nos autos, o fornecimento de cópias ao
advogado de que trata o caput deste artigo, as quais deverão ser providenciadas às
expensas do interessado.
§ 2º A autoridade policial e seus agentes observarão, ainda, o que preconiza a
Portaria nº. 2449 / 2011-GDGPC, que dispõe sobre a devida observância aos direitos
e
prerrogativas
do
advogado
(disponível
no
site
http://www.policiacivil.ce.gov.br/downloads/portaria%202449-2011.pdf.).
Art. 29. Os inquéritos oriundos de outras instituições policiais receberão novo
número, com registro no SIP, capa e autuação.
SEÇÃO II
DAS INTIMAÇÕES
Art. 30. O chamamento de pessoas à repartição policial para a prática de atos do
inquérito policial e demais atos procedimentais se fará por meio de mandado de
intimação, que deverá conter:
I – o nome da autoridade policial que expedir o mandado;
II – o nome do intimado;
III – a residência do intimado, se for conhecida;
IV – a unidade policial, o lugar, o dia e a hora em que o intimado deverá
comparecer;
V – o fim para que é feita a intimação e o número do inquérito, sendo
expressamente vedado o uso de frases evasivas, tais como “para prestar
esclarecimento”;
VI – a subscrição do escrivão e a assinatura da autoridade policial.
Parágrafo único. Quando possível e visando a celeridade dos feitos, as intimações
serão realizadas pelos Correios, por email Institucional, telefone, ou qualquer outro
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meio idôneo, devendo, nesses casos, o escrivão certificar nos autos: o número do
AR, o e-mail com registro de recebimento, o número do telefone que utilizou e o do
destinatário, data, hora e nome da pessoa com quem tratou.
Art. 31. O Mandado de Intimação será expedido em duas vias, ficando uma delas
com o intimado, devendo a outra ser devolvida ao cartório da Delegacia, recibada
pelo intimado.
Art. 32. Caso não seja possível dar cumprimento à intimação, o policial responsável
pela diligência certificará no verso do mandado as razões da impossibilidade, após
descrever todas as providências adotadas na tentativa de efetuar a intimação.
Art. 33. Não haverá intimação no caso das pessoas relacionadas no art. 221 do
Código de Processo Penal e dos membros do Ministério Público, devendo ser
expedido ofício à autoridade a ser ouvida, solicitando que marque dia, hora e local
para a inquirição.
Art. 34. Os militares serão requisitados por meio de ofício ao comandante da unidade
militar a que pertencem.
Art. 35. Os servidores públicos civis serão intimados pessoalmente, devendo, porém,
a expedição do mandado ser imediatamente comunicada ao chefe da repartição em
que servirem, por meio de ofício, com indicação de dia e hora marcados.
Art. 36. Se o intimado não comparecer, a autoridade policial determinará a expedição
de novo mandado de intimação.
Parágrafo único. Caso haja deliberado descumprimento à segunda intimação, será o
intimado conduzido à presença da autoridade policial, mediante mandado de
condução coercitiva, respeitando o que dispõe o art. 5º, inciso XI, da Constituição
Federal.
SEÇÃO III
DAS INQUIRIÇÕES
Art. 37. As inquirições serão formalizadas por meio de:
I – termo de depoimento ou termo de assentada para testemunhas compromissadas;
II – termo de declarações, para vítimas, suspeitos e em situação indefinida;
III – auto de qualificação e interrogatório para indiciados, que será devidamente
assinado pelo interrogado e por duas testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura,
devendo constar na peça seus endereços e respectivos números da carteira de
identidade, carteira de trabalho, carteira profissional, passaporte, carteira de
identificação funcional civil ou militar ou de qualquer documento público que permita
a identificação do indiciado;
IV – termo de informações, para menores de 14 anos.
§ 1° Quando houver necessidade de ouvir novamente qualquer pessoa, a autoridade
formalizará o auto mediante termo de reinquirição.
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§ 2° Se a nova inquirição recair em pessoa a ser indiciada, deverá ser formalizado
auto de qualificação e interrogatório.
Art. 38. Quando a pessoa a ser ouvida não souber se expressar na língua pátria, serlhe-á nomeado intérprete, que prestará compromisso de bem e fielmente
desempenhar o encargo, observando-se, quanto aos impedimentos, as prescrições
dos arts. 274 e 279 do Código de Processo Penal.
Parágrafo único. Quando se tratar de pessoa portadora de deficiência auditiva ou que
não saiba ler, escrever ou se expressar, deverá ser adotado o procedimento previsto
no art. 192 do Código de Processo Penal.

SEÇÃO IV
DAS TESTEMUNHAS

Art. 39. Na inquirição das testemunhas, a autoridade policial deverá atentar para os
princípios da objetividade, oralidade e clareza, observando a seguinte rotina:
I – verificação da identidade, para esclarecer se a testemunha que vai depor é
realmente a arrolada, constando no termo o número de sua carteira de identidade e/
ou qualquer dos documentos listados no art. 37, III, deste manual;
II – verificação de sua possível vinculação com o indiciado, a fim de compromissá-la
ou não;
III – advertência acerca do compromisso de dizer a verdade;
IV – inquirição sobre os fatos apurados no inquérito e suas circunstâncias.
Art. 40. Sempre que possível, as testemunhas referidas também terão seus
depoimentos reduzidos a termo.
Art. 41. Nos depoimentos, deverão ser reproduzidas, tanto quanto possível, as
expressões empregadas pela testemunha.
Art. 42. O depoimento deverá ser prestado na repartição policial, podendo ser
tomado no lugar em que as pessoas se encontrem, em casos especiais, e
reservadamente, para preservá-las, o que deverá ser registrado no respectivo termo,
e posteriormente alimentado no SIP.
Art. 43. As apreciações subjetivas, feitas pela testemunha, não deverão ser
transcritas no termo de depoimento, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato.
Art. 44. A autoridade policial e seus agentes deverão dispensar às testemunhas o
respeito e a atenção devidos, procurando mantê-las na repartição somente o tempo
estritamente indispensável.
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SEÇÃO V
DO RECONHECIMENTO E DA ACAREAÇÃO

Art. 45. No reconhecimento de pessoas ou coisas deverão ser observados os
requisitos contemplados nos arts. 226 e 227 do Código de Processo Penal.
Art. 46. Quando não for possível o reconhecimento pessoal, realizar-se-á o
fotográfico, observando-se as cautelas aplicáveis àquele.
Art. 47. A acareação será realizada quando fundamental para o esclarecimento de
divergências sobre fatos ou circunstâncias relevantes acerca do delito que se apura.
Art. 48. No termo de acareação, a autoridade policial reproduzirá os pontos
divergentes dos depoimentos ou das declarações anteriores, de forma resumida.
Art. 49. A autoridade policial não se dará por satisfeita com a simples ratificação dos
depoimentos ou das declarações anteriores, mas procurará esclarecer, sempre que
possível, pela perquirição insistente e pelas reações emotivas dos acareados, se
algum deles falta com a verdade.
Art. 50. A critério da autoridade policial que presidir as investigações, os
depoimentos poderão também ser gravados em áudio e vídeo, na forma da lei, e
juntados aos autos e ao SIP.
SEÇÃO VI
DA BUSCA DOMICILIAR
Art. 51. A busca domiciliar será realizada, sempre que possível, com a presença da
autoridade policial e de duas testemunhas, em cujo procedimento deverá ser
observando o disposto no art. 240 e ss do Código de Processo Penal.
Art. 52. A autoridade policial somente procederá busca domiciliar, sem mandado
judicial, em caso de flagrante delito, ou quando houver consentimento do morador.
Parágrafo único. O consentimento do morador se fará por escrito, na presença de
duas testemunhas que acompanharão as buscas, se possível, e será juntado ao auto.
Art. 53. Ao representar perante a autoridade judiciária por expedição de mandado de
busca, a autoridade policial deverá fazê-lo de forma fundamentada, indicando o mais
precisamente possível, o local onde será cumprido, o nome do morador ou sua
alcunha, os motivos e os fins da diligência.
Art. 54. No curso da busca domiciliar, os executores deverão, ad cautelam, adotar
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providências para resguardar os bens, valores e numerários existentes no local, e se
tratando de apreensão de equipamentos de informática, adotarão os devidos
cuidados para a preservação dos dados, com imediato encaminhamento à perícia;
Parágrafo único. Os executores da busca providenciarão os meios necessários para
que o morador e as testemunhas acompanhem a realização da diligência em todas
as dependências do domicílio, evitando-se constrangimentos desnecessários aos
moradores;
Art. 55. É obrigatória a leitura do mandado antes do início da busca e em caso de
resistência que a impossibilite, será realizada em momento oportuno.
Art. 56. Ocorrendo necessidade de entrada forçada, em virtude de ausência dos
moradores, a autoridade policial adotará medidas para que o imóvel seja fechado e
lacrado após a realização da busca que, nesse caso, será necessariamente
presenciada por duas testemunhas.
Art. 57. Após a realização da busca, mesmo quando a diligência resultar negativa,
será lavrado auto circunstanciado pelos executores, que o assinarão juntamente com
as duas testemunhas presenciais, observando-se o modelo inserido no SIP;
Art. 58. Cópia do auto de apresentação e apreensão será fornecida ao detentor ou
apresentante do material apreendido, se policial, quando se tratar de arma para fins
de percepção da recompensa prevista em norma.
Art. 59. A busca em repartições públicas, quando necessária, será antecedida de
contato com o dirigente do órgão onde será realizada, aplicando-se, no que couber, o
previsto nesta Seção.
SEÇÃO VII
DA INTERCEPTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS, DE TELEMÁTICA
E DE INFORMÁTICA

Art. 60. A interceptação de comunicações telefônicas e de sistemas de informática e
telemática para prova em investigação criminal dependerá de decisão judicial e
correrá em autos apartados, não devendo constar nos autos principais referência à
interceptação pleiteada, conforme exigência legal de sigilo.
Art. 61. Na representação por qualquer das interceptações deverá constar que à sua
realização é necessária a apuração da infração penal investigada, devendo a
autoridade policial:
I – demonstrar que a prova não pode ser colhida por outros meios disponíveis;
II – descrever com clareza o objeto da investigação;
III – apresentar a qualificação do(s) investigado(s) ou justificar a impossibilidade de
fazê-lo;
IV – indicar os meios a serem empregados;
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V – instruir a representação com as peças investigativas que entender necessárias à
comprovação da necessidade da medida.
Art. 62. No encaminhamento de representações por interceptação de comunicações
telefônicas e de sistemas de informática e telemática, a autoridade policial deverá
observar o que prescreve a Lei 9.296/96, a Resolução nº. 59 do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) e posteriores alterações advindas da Resolução nº. 84.
Art. 63. Deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os procedimentos de
interceptação, dando ciência ao Ministério Público, que poderá acompanhar a sua
realização.
Art. 64. A interceptação solicitada pela autoridade policial será operacionalizada,
exclusivamente, pela Coordenadoria de Inteligência – COIN/SSPDS, a cujo
administrador deverá ser expedido ofício solicitando o cumprimento da decisão
judicial, e os registros somente serão
disponibilizados à autoridade policial
representante ou a quem o juiz autorizar.
Parágrafo único. O ofício de que trata o caput será instruído com cópia da decisão
judicial que deferiu a medida pleiteada, e demais documentos encaminhados pela
autoridade judiciária.
Art. 65. Cumprida a diligência de interceptação telefônica, conforme disposto no §
2°, do art. 5 ° da lei n° 9.296/96, a autoridade policial encaminhará o resultado da
interceptação ao juiz, acompanhado de auto circunstanciado, que deverá conter o
resumo das operações realizadas.
SEÇÃO VIII
DO EXAME DE CORPO DE DELITO E DAS PERÍCIAS EM GERAL

Art. 66. Quando a infração deixar vestígios, a autoridade policial requisitará exame
pericial, conforme o disposto no art. 158 do Código de Processo Penal.
Art. 67. Os documentos, instrumentos e objetos relacionados com o crime, após
apreendidos, serão imediatamente encaminhados para exame pericial, quando
interessar à investigação.
Art. 68. Em situações de comprovada urgência, a requisição do exame pericial será
feita por telefone à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (CIOPS), e
formalizada posteriormente, se necessário.
Art. 69. Os instrumentos empregados para a prática da infração penal serão
encaminhados para exame pericial, a fim de se lhes verificar a natureza e eficiência.
Art. 70. Na impossibilidade da realização do exame de corpo de delito, por haverem
desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta, conforme
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preceitua o artigo 167, do Código de Processo Penal.
Art. 71. A autoridade policial providenciará, imediatamente, o isolamento do local do
crime para que não se altere o estado das coisas, até a chegada dos peritos
criminais.
Art. 72. Quando, para decisão da lavratura de auto de prisão em flagrante, for
imprescindível o resultado do exame de corpo de delito, a autoridade policial
aguardará o resultado da perícia, mesmo que em laudo provisório.
§ 1º Na impossibilidade da elaboração do laudo pericial de que trata o caput, ainda
que provisório, a autoridade policial decidirá, fundamentadamente, observando os
preceitos legais inerentes à matéria.
§ 2º O escrivão de polícia certificará, nos autos do pertinente procedimento policial,
a impossibilidade que trata o parágrafo anterior.
Art. 73. Ao requisitar o exame pericial, a autoridade policial deverá determinar o
desentranhamento das peças a serem examinadas, somente remetendo o inquérito à
Perícia Forense (PEFOCE) quando esta providência for indispensável à realização do
exame.
Parágrafo único. Sempre que for solicitado, a autoridade policial remeterá cópias de
depoimentos, interrogatórios ou outras peças dos autos visando um melhor
desempenho da atividade pericial.
Art. 74. Na impossibilidade de realização de perícia direta deverá ser requisitada a
indireta.
Art. 75. Sempre que necessário, a autoridade policial requisitará à PEFOCE a colheita
do material a ser examinado.
Art. 76. A nomeação de peritos não oficiais, conforme o disposto no § 1º do art. 159
do Código de Processo Penal, somente deverá ocorrer na falta de perito oficial.
Art. 77. Na ausência de peritos oficiais, o exame será realizado por duas pessoas
idôneas, portadoras de diploma de curso superior, escolhidas de preferência entre as
que tiverem habilitação técnica inerente à natureza do exame, de acordo com o que
dispõe o § 1º do art. 159, do Código de Processo Penal.
Art. 78. No caso de perícia requisitada por carta precatória, a autoridade policial
deprecante formulará os quesitos, e a deprecada providenciará a realização do
exame, junto ao setor competente da polícia científica.
Art. 79. Ao encaminhar qualquer material para ser periciado, além das informações já
comuns ao ofício de remessa, neste deverá constar, obrigatoriamente, o número do
SIP referente ao procedimento policial ao qual o material encaminhado está
vinculado, e o nome do autor do fato, sempre que conhecido.
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SEÇÃO IX
DA CARTA PRECATÓRIA
Art. 80. A carta precatória será processada e expedida, em duas vias, por meio de
ofício ou por email institucional, fac-símile ou por outro meio idôneo, comprovado o
recebimento pela autoridade deprecada.
§ 1º Compete à autoridade deprecante a formulação das perguntas a serem feitas de
modo nítido, claro e objetivo, bem como a instrução da carta precatória com a
documentação necessária.
§ 2º Sempre que possível, serão fornecidos os dados pessoais, profissionais e
referenciais indispensáveis à identificação e localização da(s) pessoa(s) a ser(em)
ouvida(s).
§ 3º A carta precatória expedida por e-mail será impressa e autuada.
Art. 81. A carta precatória será registrada no SIP ou em livro próprio.
Art. 82. Cumprida a carta precatória, a autoridade policial deprecada deverá devolvêla com as peças produzidas ou arrecadadas, com a maior brevidade possível.
Art. 83 A carta precatória procedente de outros Estados ou a eles destinadas será,
sempre que possível, intermediada pela Delegacia de Capturas e Polinter – DECAP.
Parágrafo único. A providência a que alude o caput deste artigo não será necessária
em se tratando de carta precatória dentro do Estado do Ceará.
Art. 84. A autoridade policial deprecada deverá dar prioridade ao cumprimento das
cartas precatórias.
Parágrafo único. Na impossibilidade de cumprimento da diligência deprecada, a
autoridade policial deverá devolver a carta no menor prazo possível, indicando as
razões do não atendimento.
Art. 85. A indiciação por meio de carta precatória ocorrerá quando solicitada e
devidamente instruída pela autoridade policial deprecante.
SEÇÃO X
DO INTERROGATÓRIO E DO INDICIAMENTO
Art. 86. No interrogatório, a autoridade policial deverá reproduzir, tanto quanto
possível, as expressões empregadas pelo interrogado, procurando esclarecer, numa
sequência lógica, o fato e suas circunstâncias, sem perder de vista o estabelecido no
art. 187 do Código de Processo Penal.
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§ 1º O termo de qualificação e interrogatório apenas deverá ser elaborado após a
comprovação de materialidade do delito e de sua autoria. Não havendo elementos
suficientes para o indiciamento, o investigado deverá ser ouvido em termo de
declarações, mantendo-se em cartório, se possível, cópia de seu documento de
identidade civil.
§ 2º O interrogado deverá ser esclarecido do seu direito de permanecer em silêncio.
§ 3º Tratando-se de pessoa portadora de deficiência auditiva ou que não saiba ler,
escrever ou expressar-se, proceder-se-á na forma do parágrafo único, art. 38, deste
manual.
§ 4º Havendo mais de um indiciado, serão interrogados separadamente.
§ 5º Poderá a autoridade policial realizar a gravação digital de áudio e vídeo do
termo de qualificação e interrogatório, conforme a lei.
Art. 87. As perguntas que o interrogado se negar a responder serão consignadas,
assim como as razões invocadas para tal recusa.
Art. 88. A autoridade policial não procederá ao indiciamento se do exame de indícios,
de depoimentos e de outras evidências constantes nos autos restar convicção de que
o suspeito não cometeu a infração penal investigada.
Parágrafo único. As razões do não indiciamento serão esclarecidas em despacho
fundamentado ou no relatório final do inquérito policial.
Art. 89. A autoridade policial observará que a confissão é apenas um dos meios de
prova, devendo guardar harmonia com as demais provas coligidas, e ser colhida de
forma espontânea.
Parágrafo único. Quando o suspeito confessar a autoria do crime, desacompanhado
de advogado, a autoridade policial providenciará para que duas testemunhas
acompanhem a oitiva e assinem o respectivo termo.
Art. 90. Quando o indiciado se encontrar em local incerto e não sabido, não sendo
possível realizar seu interrogatório, a autoridade policial determinará sua
qualificação, em termo próprio, de forma indireta.
Art. 91. Se, no curso de inquérito, a autoridade policial verificar que o indiciado é
suspeito da autoria de outros delitos, ainda não investigados e que não guardem
conexão ou continência com o primeiro, deverá ouvi-lo sobre os fatos novos, em
autos apartados.
Parágrafo único. Quando a autoridade policial verificar a ocorrência de crimes
praticados em outra circunscrição providenciará a remessa dos autos à autoridade
policial competente.
Art. 92. A autoridade policial, sempre que necessário, representará
fundamentadamente pela concessão das medidas cautelares, observando-se os
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requisitos legais cabíveis.
Parágrafo único. Quando couber a representação por medida acautelatória no
relatório final, a autoridade policial fará constar o pedido em seu cabeçalho, com
destaque.
SEÇÃO XI
DA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL
Art. 93. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal,
conforme preconizado na Lei nº 12.037/09.
Art. 94. A identificação civil é atestada por qualquer dos seguintes documentos:
I – carteira de identidade;
II – carteira de trabalho;
III – carteira profissional;
IV – passaporte;
V – carteira de identificação funcional civil ou militar;
VI – outro documento público que permita a identificação do indiciado.
Art. 95. A autoridade policial providenciará para que seja anexada cópia da
identificação civil e/ou criminal do indiciado aos autos do procedimento policial.
§ 1º A providência a que se refere o caput deste artigo também será adotada
quando da comunicação do auto de prisão em flagrante delito.
§ 2º Na impossibilidade da juntada de cópia da identificação a que se refere este
artigo, o escrivão de polícia deverá justificá-la mediante certidão exarada nos autos
ou por outro meio idôneo.
Art. 96. A despeito de apresentado documento de identificação, poderá ocorrer
identificação criminal nas seguintes hipóteses:
I – o documento apresentar rasura ou tiver indício de falsificação;
II – o documento apresentado for insuficiente para identificar cabalmente o
indiciado;
III – o indiciado portar documentos de identidade distintos, com informações
conflitantes entre si;
IV – a identificação criminal for essencial às investigações policiais, segundo
despacho da autoridade judiciária competente, que decidirá de ofício ou mediante
representação da autoridade policial, do Ministério Público ou da defesa;
V – constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações;
VI – o estado de conservação ou a distância temporal ou da localidade da expedição
do documento apresentado impossibilite a completa identificação dos caracteres
essenciais.
Parágrafo único. As cópias dos documentos apresentados deverão ser juntadas aos
autos do inquérito, ou outra forma de investigação, ainda que consideradas
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insuficientes para identificar o indiciado.
Art. 97. Quando houver necessidade de identificação criminal, a autoridade
encarregada tomará as providências necessárias para evitar o constrangimento do
identificado.
Art. 98. A identificação criminal incluirá o processo datiloscópico e o fotográfico, que
serão juntados, se possível, aos autos do procedimento policial respectivo.
Art. 99. É vedado mencionar a identificação criminal do indiciado em atestados de
antecedentes ou em informações não destinadas ao juízo criminal, antes do trânsito
em julgado da sentença condenatória.
Art. 100. A autoridade policial deve atentar para a coleta do perfil genético como
forma de identificação criminal, conforme preconizado na Lei nº 12.654/12.
Art. 101. Quando da impossibilidade de identificação do indiciado, com o seu
verdadeiro nome ou outros qualificativos, a autoridade policial deverá, se descoberta
sua qualificação, retificá-la, por termo nos autos, sem prejuízo da validade dos atos
precedentes.
Art. 102 – Com vistas a atualização dos bancos de dados civis ou criminais, nada
obsta a coleta de imagens dos investigados, que poderá ser inserida nos autos.
SEÇÃO XII
DOS PRAZOS PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL
Art. 103. A autoridade policial deverá envidar todos os esforços para concluir os
inquéritos policiais no prazo de 30 (trinta) dias, não havendo indiciado preso,
valendo-se de pedidos de prorrogação, fundamentadamente, nos casos de
comprovada complexidade para a elucidação do fato, conforme a lei.
Parágrafo único. Se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou preventivamente, o
inquérito policial deverá terminar no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir do dia
em que se executar a ordem de prisão.
Art. 104. O inquérito policial de que trata a Lei n° 11.343/06, deverá ser concluído no
prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando
solto, podendo a autoridade policial, mediante pedido justificado, requerer ao juiz a
duplicação dos referidos prazos.
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SEÇÃO XIII
DO RELATÓRIO
Art. 105. A autoridade policial deverá encerrar o inquérito policial com minucioso
relatório do que tiver sido apurado, com clareza e objetividade.
§ 1º No relatório, a autoridade policial evitará a emissão de juízo de valor, salvo
quando imprescindível à elucidação do fato.
§ 2º A elaboração do relatório é obrigatória, mesmo nos inquéritos iniciados por auto
de prisão em flagrante.
Art. 106. No relatório, a autoridade policial narrará o fato, discorrerá acerca das
diligências realizadas e concluirá sobre a materialidade e autoria da infração penal,
indicando o dispositivo legal violado, podendo citar jurisprudência e doutrina.
Art. 107. O cabeçalho do relatório conterá, sempre que possível, os seguintes itens:
I - o número do inquérito;
II - a incidência penal;
III - o nome do indiciado (ou investigado) ou outro indicativo pelo qual se possa
identificá-lo;
IV - o nome da vítima;
V – a indicação de representação por prisão ou outra medida cautelar.
Art. 108. Deverão ser evitadas, no relatório, transcrições extensas de termos de
inquirições, cumprindo à autoridade policial, quando necessário, repetir apenas os
trechos essenciais ao esclarecimento de sua exposição.
Art. 109. Concluído o inquérito, a autoridade policial determinará, por despacho, a
remessa dos autos ao Poder Judiciário, juntamente com os objetos apreendidos.
Parágrafo único. Não sendo possível a remessa das coisas apreendidas, conforme
preceitua o caput, por ter sido dado destino diverso, a autoridade policial fará
constar a justificativa em seu relatório.
CAPÍTULO VI
DA PRISÃO EM FLAGRANTE
Art.110. Apresentada uma pessoa na unidade policial, sob suspeita de autoria de
crime em estado de flagrância, a autoridade policial analisará o caso e decidirá sobre
a autuação do conduzido, de forma discricionária, fundamentada, e em conformidade
com a legislação processual vigente.
§ 1º Decidindo pela autuação, a autoridade policial ouvirá o condutor e colherá,
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desde logo, sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do
preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem, de
vítima, se houver, e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita,
colhendo, após cada oitiva, suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade, ao
final, o auto.
§ 2º Se a autoridade policial decidir pela não autuação, ouvirá, da mesma forma, o
condutor, testemunhas, vítima e conduzido, bem como adotará todas as providências
necessárias para resguardar as provas.
Art. 111. Antes de iniciar a lavratura do auto de prisão em flagrante, a autoridade
policial encaminhará o conduzido para o exame de corpo de delito ad cautelam.
Art. 112. No decorrer da autuação em flagrante, a autoridade policial deverá:
I – cientificar o autuado acerca dos seus direitos e garantias previstos nos incisos
LXII, LXIII e LXIV do art. 5º da Constituição Federal;
II – entregar a nota de culpa ao autuado, mediante recibo, nos moldes preconizados
pelo art. 306, §2º, do Código de Processo Penal;
III - comunicar à família ou à pessoa indicada pelo autuado a sua situação, e declinar
o nome dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial.
Art. 113. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados
imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à
pessoa por ele indicada. (redação dada pela Lei n.º 12.403, de 2011).
§ 1º. Em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, será
encaminhado ao juiz competente e ao Ministério Público, o auto de prisão em
flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral
para a Defensoria pública.
§ 2º Desde que entenda presentes os requisitos constantes nos artigos 312 e 313 do
Código de Processo Penal, a autoridade policial representará pela prisão preventiva
do(s) indiciado(s) ou por outra medida cautelar, encaminhando o pedido juntamente
com a comunicação da prisão em flagrante ao juiz.
Art. 114. Nos casos de autuação em flagrante por um dos crimes tipificados na Lei
nº 11.343/06, a autoridade policial deverá:
I - lavrar despacho que justifique os motivos que a nortearam para a classificação do
crime, obedecendo às disposições do art. 28, § 2º e art. 48, § 2º do referido
diploma legal.
II - providenciar o exame de constatação preliminar da droga, devendo o laudo
definitivo ser juntado ao respectivo procedimento policial, antes da sua conclusão, se
possível.
Art. 115. A autoridade policial competente para a lavratura de auto de prisão em
flagrante será a do local da prisão, que providenciará, ao final, a remessa dos autos,
e a remoção do preso e dos objetos apreendidos, se existentes, para a autoridade
policial do município ou da área circunscricional em que ocorreu o fato.
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Art. 116. A autoridade policial que presidir auto de prisão em flagrante delito deverá
instruí-lo com todas as informações possíveis para a efetiva aplicação da lei penal.
Art. 117. Quando o conduzido não estiver em condições físicas ou psíquicas de ser
prontamente interrogado, a autoridade policial concluirá o auto sem ouvi-lo, e neste
caso, apenas o qualificará, consignando nos autos a impossibilidade de seu
interrogatório.
§ 1º Na hipótese prevista no caput deste artigo, a autoridade policial ouvirá o
conduzido posteriormente, em auto de interrogatório e na presença de duas
testemunhas, quando possível.
§ 2º Quando o indiciado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, a
autoridade policial tomará as providências determinadas no § 3º do art. 304 do
Código de Processo Penal.
Art.118. Enquanto permanecer em cartório, o preso será acompanhado por, pelo
menos, dois policiais, com a missão exclusiva de custodiá-lo.
Parágrafo único. O número de policiais será acrescido sempre que a periculosidade
ou a quantidade de presos o exigir.
Art. 119. Em todos os casos de prisão, a autoridade policial deverá adotar medidas
necessárias à preservação da integridade física e moral do preso.
§ 1º A autoridade policial, se reputar necessário, poderá transferir o preso para local
mais seguro, podendo, inclusive, autuá-lo em outra circunscrição, comunicando essa
providência ao Juiz competente, ao Ministério Público, ao advogado constituído, se
houver, ou à Defensoria Pública, e à família ou pessoa indicada pelo autuado.
§ 2º O preso será colocado em ambiente e condições condizentes com a dignidade
da pessoa humana, evitando-se constrangimentos com situações além daquelas
inerentes à condição de custodiado.
Art. 120. Quando se tratar de prisão de advogado por crime no exercício da
profissão, a autoridade policial comunicará o fato, imediatamente, à seccional local
da Ordem dos Advogados do Brasil para, se assim o desejar, fazer-se representar na
lavratura do auto.
Parágrafo único. Não se tratando de crime praticado no exercício da profissão, a
autoridade policial comunicará o fato à respectiva Seccional da OAB.
Art. 121. A prisão em flagrante de parlamentares federais e estaduais apenas
ocorrerá em casos de crime inafiançável, devendo a autoridade policial, no prazo de
24 (vinte e quatro) horas, remeter os autos do inquérito à respectiva Casa
Legislativa.
Art. 122. Os vereadores não poderão ser presos em flagrante, por suas opiniões,
palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição de seu Município.
Art. 123. Os Juízes e membros do Ministério Público não poderão ser presos, senão
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por ordem judicial escrita e fundamentada do tribunal competente ou em flagrante
de crime inafiançável.
§ 1º No caso de prisão por crime inafiançável, a autoridade policial, após a lavratura
do auto de prisão em flagrante, procederá à imediata apresentação do magistrado ou
membro do Ministério Público ao Presidente do Tribunal de Justiça ou ProcuradorGeral de Justiça respectivo, encaminhando-se todas as peças produzidas, mediante
ofício circunstanciado.
§ 2º Em se tratando de crime afiançável, não haverá prisão nem autuação, devendo
apenas ser feita a comunicação do fato ao Presidente do Tribunal ou ProcuradorGeral respectivo.
Art. 124. Policial civil preso em flagrante ou em virtude de ordem judicial
permanecerá em prisão especial durante o curso da ação penal e até que a sentença
transite em julgado, ou enquanto não perder a condição de policial.
Art. 125. Quando da prisão em flagrante de militares, a autoridade policial deverá
solicitar a presença de um membro da respectiva corporação, de preferência de nível
hierárquico igual ou superior ao do preso, visando acompanhar a lavratura do auto e,
logo após, procederá a entrega do autuado à unidade militar mais próxima, mediante
ofício, para fins de custódia.
Parágrafo único. O ofício a que se refere o caput deste artigo deverá encaminhar a
respectiva nota de culpa.
Art. 126. Nos casos de prisão em flagrante de militares estaduais, de policiais civis do
Grupo APJ, e de agentes penitenciários, a autoridade policial comunicará,
imediatamente, à CGD, observado o disposto na Lei Complementar nº 98/11.
Art. 127. Os agentes e funcionários diplomáticos não serão presos ou detidos, por
estarem imunes a toda jurisdição criminal.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, ainda, aos entes familiares dos
agentes diplomáticos bem como ao pessoal de serviço da Embaixada.
Art. 128. Os cônsules e funcionários consulares honorários somente gozarão de
imunidade com relação aos atos praticados no exercício de suas funções.
Art. 129. O agente consular não será preso em flagrante delito quando cometer
crime no exercício dos atos de ofício, conforme entendimento do STF, exarado no
HC 81158 / RJ DJ 19-12-2002.
Art. 130. Em se tratando de prisão preventiva de cônsules e funcionários consulares
honorários, devem ser observados os preceitos insculpidos no art. 41º do Decreto n.
61.078, de 26 de julho de 1967 (Convenção de Viena sobre relações consulares).
Art. 131. No caso de prisão de índio não-integrado ou não emancipado, será
solicitada a presença de um representante da Fundação Nacional do Índio (FUNAI)
para atuar como curador.
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Parágrafo único. Na impossibilidade do comparecimento de representante do órgão
de assistência ao índio, será indicada pessoa idônea para exercer a função prevista
no artigo anterior.
Art. 132. Se o delegado de polícia for vítima de cometimento de crime, não deve
presidir o auto de prisão em flagrante (RT 602/347), exceto se for o único do
município e outro não houver que possa substituí-lo.
CAPÍTULO VII
DAS PROVIDÊNCIAS RELACIONADAS A ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS
POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Art. 133. Para a aplicação do disposto neste capítulo, a autoridade policial atentará
para o art. 2º da Lei nº 8.069, de 13.07.1990, Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), que considera criança a pessoa até doze anos de idade incompletos, e
adolescente aquela entre doze e dezoito anos.
Art. 134. As crianças encontradas em ato infracional serão imediatamente entregues
aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade.
Parágrafo único. Na falta de pais ou responsável, a criança será entregue ao juiz da
Vara da Infância e da Juventude ou ao juiz que exerça essa função.
Art. 135. Quando houver flagrante de adolescente por ato infracional, a autoridade
policial adotará uma das seguintes providências:
I – O encaminhará, incontinenti, à delegacia especializada do lugar, juntamente com
os objetos apreendidos e as pessoas maiores de dezoito anos que, porventura,
tenham sido presas com o adolescente;
II – A autoridade policial encaminhará o adulto à unidade policial competente, para
as pertinentes providências;
III – Onde não houver delegacia especializada, lavrará o auto de apreensão ou
boletim de ocorrência circunstanciado, na forma do art. 173 da Lei nº 8.069/90,
observando-se sempre o disposto nos artigos 174 e 175 do mesmo Diploma Legal.
Art. 136. Havendo dúvida quanto à menoridade do conduzido, a autoridade
determinará, de imediato, diligências visando verificar essa situação e, na
impossibilidade de solução do impasse em tempo hábil, procederá como se ele de
menoridade fosse.
Art. 137. Nos casos envolvendo crianças e adolescentes, a autoridade policial deverá,
ainda, observar as orientações do respectivo juizado.
Art. 138. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que
digam respeito a crianças e adolescentes, às quais se atribua autoria de ato
infracional.
Parágrafo único. Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança
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ou adolescente, vedando-se de fotografia, referência a nome, apelido, filiação,
parentesco, residência e, inclusive, iniciais do nome e sobrenome.
CAPÍTULO VIII
DOS PROCEDIMENTOS E MEDIDAS ASSEGURADOS À PROTEÇÃO DO IDOSO
Art. 139. É assegurada a prioridade na tramitação dos procedimentos e na execução
dos atos de diligências que compõem o procedimento policial em que figure como
vítima pessoa com idade igual ou superior a 60 anos.
Art. 140. Compete à autoridade policial observar os crimes previstos na Lei nº.
10.741/03, cuja pena máxima privativa de liberdade não seja superior a 4 (quatro)
anos, aplicando-se o procedimento previsto na Lei nº. 9.099/95 e, subsidiariamente,
no que couber, as disposições do Código de Processo Penal.
Art. 141. Não se aplica o disposto nos artigos 181 e 182 do Código Penal aos crimes
definidos no Título II do referido diploma e nos demais praticados contra idoso, em
conformidade com a Lei nº. 10.741/03.
Parágrafo único. Os crimes definidos no supracitado diploma legal são de ação
pública incondicionada.
Art. 142. A autoridade policial observará a Portaria nº. 811/2012- GDGPC, que
designa a 3ª Delegacia Distrital para a apuração das infrações penais praticadas
contra idoso, tipificadas no Título VI, capítulo II, art. 95 e ss. da Lei nº. 10.741/03,
no Código Penal e demais normativos, que subsidiariamente se aplicam à espécie,
nesta capital.
CAPÍTULO IX
DOS PROCEDIMENTOS POLICIAIS RELACIONADOS AOS CRIMES DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
Art. 143. Para a aplicação no que dispõe este Capítulo, a autoridade policial
observará o que preceitua a Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006.
Art. 144. A autoridade policial que tomar conhecimento de ocorrência envolvendo a
prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, preso em flagrante delito o
agressor, adotará, de imediato, sem prejuízo de outras medidas, os procedimentos
previstos no art. 12 da Lei nº. 11.340/06, observando o que dispõe o art. 11 do
mesmo Diploma Legal.
Art. 145. A autoridade policial, nos casos de ocorrência de que trata este capítulo e
que não configure prisão em flagrante delito, expedirá, de imediato, requerimento ao
Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, solicitando medidas
protetivas constantes dos artigos 22 a 24 da Lei nº. 11.340/06.
Art. 146. A autoridade policial, em caso de descumprimento por parte do agressor de

35

medida protetiva de urgência deferida, lavrará, sempre que possível, auto de prisão
em flagrante delito por infração ao art. 330 do Código Penal Brasileiro.
Parágrafo único. Quando não for o caso de prisão em flagrante, a autoridade policial
deverá instaurar inquérito policial e poderá representar, fundamentadamente, sobre a
prisão preventiva do agressor ao Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher relatando o fato, anexando cópia da Portaria e do Boletim de Ocorrência do
novo registro.
CAPÍTULO X
DOS PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A CRIMES ELEITORAIS

Art. 147. Em se tratando de crime eleitoral, quando no local da infração não existir
órgão da Polícia Federal, a Polícia Judiciária Estadual terá atuação supletiva
(Resolução TSE nº. 11.494/82 e Acórdãos nº. 16.048, de 16 de março de 2000 e
439, de 15 de maio de 2003).
§ 1° Quando tiver conhecimento da prática da infração penal eleitoral, a autoridade
policial deverá informar, imediatamente, ao juiz eleitoral.
§ 2º No caso de flagrante delito, após lavrar o respectivo auto, a autoridade policial
deverá comunicar imediatamente a prisão do autuado ao juiz eleitoral, ao Ministério
Público Eleitoral, à Defensoria Pública, caso o infrator não tenha advogado
legalmente constituído, bem como à família do preso ou a pessoa por ele indicada,
conforme previsto no art. 306, § 1º, do Código de Processo Penal.
§ 3º O procedimento policial, nos crimes eleitorais, com exceção do previsto no § 1º
deste artigo, somente será instaurado mediante requisição escrita do Ministério
Público Eleitoral ou do juiz eleitoral.
CAPÍTULO XI
DOS PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A CRIMES FUNCIONAIS
Art. 148. Compete a Delegacia de Assuntos Internos (DAI/CGD) a instauração das
investigações de delitos que tenham repercussão funcional ou que sejam praticados
em razão da função e que constituam ou possam caracterizar desvio de condutas
atinentes aos policiais civis, militares, bombeiros militares e agentes penitenciários,
conforme art. 2º do Decreto nº. 30.841, de 07 de março de 2012.
Parágrafo único. Nos demais casos, tratando-se de inquéritos policiais que envolvam
policiais civis, militares estaduais ou agentes penitenciários, a autoridade policial
comunicará à CGD, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, informando o
número do procedimento, por meio digital.
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CAPÍTULO XII
DA CONCESSÃO E DO RECOLHIMENTO DA FIANÇA
Art. 149. Independentemente do registro no SIP, nas delegacias de polícia, haverá
um livro especial, com termos de abertura e de encerramento, numerado e rubricado
em todas as suas folhas pela autoridade, destinado especialmente aos termos de
fiança. O termo será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade e por quem
prestar a fiança, e dele extrair-se-á certidão para juntar-se aos autos.
Parágrafo único. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de
infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro)
anos, conforme disposto no art. 322 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei
nº 12.403/11.
Art. 150. Quando do exame de afiançabilidade da infração penal, a autoridade
policial observará o disposto nos incisos XLII, XLIII e XLIV do art. 5º da Constituição
Federal e na Lei nº 8.072/90.
Art. 150. Nos casos de crimes afiançáveis na esfera policial, a autoridade arbitrará a
fiança independentemente de requerimento, desde que não haja qualquer das
restrições previstas nos artigos 323 e 324 do Código de Processo Penal.
Art. 152. A decisão que denegar a fiança será devidamente fundamentada nos autos.
Art. 153. Em se tratando de valores em dinheiro, o recolhimento se dará com a guia
própria de depósito de fiança na rede bancária.
Art. 154. A fiança prestada em joias, pedras ou metais preciosos será recolhida
mediante ofício, acompanhado do laudo de avaliação elaborado por peritos, em
conformidade com o artigo 331 do Código de Processo Penal.
Art. 155. Nos crimes cujo processo e julgamento competem à Justiça Estadual, o
recolhimento da fiança seguirá, ainda, as orientações dos respectivos órgãos
judiciários.
§ 1º A autoridade policial decidirá, mediante despacho fundamentado, sobre a
concessão da fiança até a comunicação da prisão em flagrante ao Poder Judiciário.
§ 2º A comunicação de que trata o parágrafo anterior deverá ser instruída com a
cópia do termo de fiança, alvará de soltura e o comprovante do recolhimento do
valor arbitrado.
Art. 156. O depósito de valores referentes à fiança será feito até o primeiro dia útil
seguinte ao do recebimento, ressalvados os casos de comprovada impossibilidade.
Art. 157. Nos lugares em que o depósito não se puder fazer de pronto, o valor será
entregue ao escrivão ou pessoa idônea, a critério da autoridade, e dentro de três
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dias dar-se-á seu recolhimento na forma da lei, fazendo constar no termo de fiança.

Art. 158. Quando da concessão de fiança de que trata o artigo anterior, o escrivão
fará constar no recibo por ele emitido, o nome da autoridade policial que a
concedeu, o valor pago, o nome do afiançado e o número do inquérito policial.
Art. 159. A certidão do termo de fiança e o comprovante do recolhimento serão
juntados aos autos do inquérito.
CAPÍTULO XIII
DAS COISAS APREENDIDAS
Art. 160. Nos cartórios das unidades policiais haverá depósito e, quando possível,
cofre destinado à guarda das coisas apreendidas.
Art. 161. Logo após a realização da perícia, a autoridade policial providenciará a
remessa das coisas apreendidas ao órgão competente, juntando ao inquérito o seu
comprovante.
Art. 163. As coisas arrecadadas que interessarem à investigação serão regularmente
apreendidas, em conformidade com o “auto de apresentação e apreensão”,
disponibilizado no SIP.
§ 1º No depoimento do apresentante deverá ser consignado a indicação do local, da
data, nome da pessoa em poder de quem a coisa foi encontrada e demais
circunstâncias.
§ 2º As coisas arrecadadas somente serão recolhidas ao depósito, após a lavratura
do respectivo auto de apresentação e apreensão.
Art. 164. As coisas apreendidas e recolhidas no depósito a que se refere o artigo
anterior, até sua remessa ao órgão competente, ficarão sob a responsabilidade do
escrivão de polícia que lavrou o respectivo procedimento ou, na falta deste, de
servidor expressamente designado pela autoridade policial.
§ 1º O escrivão de polícia providenciará para que as coisas apreendidas sejam
identificadas com uma cópia do auto de apreensão e apresentação, sob a supervisão
e fiscalização da chefia do cartório.
Art. 165. Quando a coisa apreendida, por sua natureza ou volume, não puder ser
acondicionada no depósito, será guardada em outro local adequado, juntando-se aos
autos a documentação comprobatória de seu destino.
Art. 166. Os veículos automotores vinculados a procedimentos policiais e/ou judiciais
serão encaminhados aos depósitos da Polícia Civil mediante formulário próprio, cujo
modelo se encontra no anexo à Portaria nº. 158/2011-GDGPC, disponibilizado no
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site: http://www.policiacivil.ce.gov.br/downloads/Formulario-deposito-veiculo.pdf.
Parágrafo único. O automóvel aprendido poderá ser recolhido na própria sede da
delegacia quando dispuser de condições para sua guarda, ficando, neste caso, sob a
responsabilidade de seu titular, a quem compete dar conhecimento do fato ao
gerente do depósito mais próximo, para fins de registro e controle no sistema.
Art. 167. Quando cabível, a restituição de coisas apreendidas será feita mediante
termo próprio, observando-se o disposto no art. 120 e seus parágrafos do Código de
Processo Penal.
Art. 168. Na devolução de bens apreendidos, a autoridade policial exigirá a
apresentação de nota fiscal ou de outro documento idôneo que comprove a
propriedade. Na impossibilidade, poderá proceder a auto de reconhecimento de
objeto ou coisa.
§ 1º A liberação de veículos apreendidos se fará mediante termo de devolução,
elaborado pela autoridade policial e encaminhado ao gerente do Depósito da Polícia
Civil.
§ 2º Os bens que trata o parágrafo anterior só devem ser entregues, após se
verificar que atendem às condições de trafegabilidade estabelecidas pela Lei nº.
9.503/97, ao seu proprietário, quando habilitado, ou à pessoa habilitada indicada por
ele, acostando-se cópia da CNH aos autos.
Art. 169. Sob pena de responsabilidade, fica expressamente proibido o uso de coisas
apreendidas por servidores policiais, ainda que na condição de fiel depositário, salvo
em caso de autorização judicial.
Art. 170. As substâncias entorpecentes, tão logo sejam apreendidas, serão
acondicionadas em sacos plásticos transparentes, devidamente lacrados, contendo a
indicação de sua natureza, a quantidade e/ou peso e o número do respectivo
inquérito.
§ 1º As unidades policiais competentes para apuração de crimes relacionados à Lei
nº. 11.343/06 deverão possuir balanças de precisão em seus respectivos cartórios,
destinadas à pesagem das substâncias apreendidas.
§ 2º Quando da apreensão de objetos usados para a prática de crimes de que trata a
Lei nº. 11.343/06, bem como da utilização de dinheiro ou cheque emitido como
ordem de pagamento, observar-se-á o disposto no art. 62, §§ 1º e 2º, do sobredito
Diploma Legal.
Art. 171. Na apreensão de grandes quantidades de drogas ilícitas, a autoridade
policial deverá solicitar ao juiz competente autorização para sua incineração,
guardando-se as amostras necessárias para a preservação da prova.
§ 1º Deferido o pedido, será procedida a destruição da droga na forma prevista no
artigo 32, §§ 1º e 2º, da Lei nº 11.343, de 2006.
§ 2º A autorização judicial de que trata o caput deste artigo é dispensável quando se
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tratar de plantações ilícitas, conforme disposto no art. 32, caput, da Lei nº 11.343,
de 2006.
Art. 172. Não se evidenciando infração penal, ou nas hipóteses em que não for
conhecida a vítima ou o proprietário, os bens ou valores apreendidos ou arrecadados
deverão ser identificados com o registro policial que lhe deu causa e guardados até
que haja determinação superior sobre sua destinação.
§1º Quando a apresentação da coisa ocorrer no plantão, depois de apreendida, será
encaminhada para a unidade policial da respectiva circunscrição.
§2º As armas, acessórios ou munições apreendidas que não constituam prova no
inquérito deverão ser encaminhadas ao Comando do Exército, com base no disposto
no art. 25, da Lei nº. 10.826/03.
CAPÍTULO XIV
DO SEQÜESTRO E DA INDISPONIBILIDADE DOS BENS

Art. 173. Sempre que houver indícios veementes de que o indiciado adquiriu bens
imóveis com os proventos da infração, a autoridade policial representará ao juiz
competente pelo sequestro desses bens, ainda que tenham sido transferidos a
terceiro.
Parágrafo único. A mesma providência será adotada quando se tratar de bens móveis
adquiridos em idêntica circunstância e não sujeitos à busca e apreensão.
Art. 174. Efetuado o sequestro, a autoridade policial envidará esforços para concluir
o inquérito com a indispensável brevidade, a fim de evitar que a medida seja
prejudicada, conforme o previsto no art. 131, inciso I, do Código de Processo Penal.
Art. 175. A representação pelo sequestro será instruída com peças comprobatórias
da conveniência da medida.
Art. 176. Tratando-se da apuração de condutas ilícitas insertas na Lei nº. 8.429/92,
concernentes a atos de improbidade administrativa, a autoridade policial
representará ao juiz pela decretação da indisponibilidade dos bens do indiciado, em
face do que dispõe o art. 37, §4º, da Constituição Federal.
CAPÍTULO XV
DOS INCIDENTES
Art. 177. Quando no curso da investigação houver indícios da prática de crime
imputado a magistrado ou a membro do Ministério Público, a autoridade policial,
mediante despacho fundamentado, remeterá imediatamente os autos ao tribunal
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competente ou ao Procurador-Geral de Justiça, para as providências de sua
competência.
Art. 178. Quando do extravio ou destruição dos autos originais de inquérito policial,
será feita a restauração, aplicando-se, no que couber, o disposto nos arts. 541 e
seguintes do Código de Processo Penal.
Art. 179. Quando verificada a ocorrência de graves irregularidades na condução do
inquérito, o superior imediato poderá, por meio de ato fundamentado, avocá-lo e
propor a designação de outra autoridade para presidi-lo, ouvido previamente o
Delegado Geral da Polícia Civil.
§1º Em qualquer caso, o Delegado Geral poderá avocar autos de inquérito, desde
que motivadamente.
§2º Tratando-se de avocação motivada por irregularidades, a autoridade a que se
refere o §1º deste artigo encaminhará à CGD cópia do respectivo auto para medidas
disciplinares cabíveis.
Art. 180. O inquérito transferido e oriundo de outras instituições policiais será,
obrigatoriamente, registrado no livro de tombo, recebendo novo número, capa e
autuação, dispensando-se nova portaria e renumeração das folhas.
Parágrafo único. Para efeito de controle, a capa anterior será mantida no
procedimento.
Art. 181. Quando do retombamento de procedimentos policiais, será observado o
disposto no art. 29 deste manual.
Art. 182. Os desmembramentos e junções de inquéritos policiais já aforados
dependerão de anuência do juiz competente.
Art. 183. Os pedidos de informações de habeas corpus e de mandados de segurança
serão atendidos, com a devida celeridade, pelo presidente do inquérito.
Parágrafo único. Na ausência da autoridade coatora e não tendo havido
redistribuição do inquérito, caberá ao superior imediato prover as informações.
Art. 184. Surgindo, em qualquer fase do inquérito, dúvidas quanto à higidez mental
do indiciado, a autoridade policial representará ao juiz competente no sentido de
submetê-lo a exame médico-legal, consoante o disposto nos arts. 149, § 1º e 150 do
Código de Processo Penal.
TÍTULO II
DO TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA
Art. 185. A autoridade policial, ao tomar conhecimento de infrações penais de menor
potencial ofensivo, providenciará a lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência
(TCO), seguindo o rito previsto no art. 69 da Lei n. 9.099/95.
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§1º Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo as contravenções
penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a dois anos,
cumulada ou não com multa, conforme prescreve o art. 61 do referido Diploma
Legal.
§2º Nos crimes de lesões corporais de natureza leve e culposas e nos demais de
ação penal pública condicionada, lavrar-se-á TCO somente mediante representação.
Art. 186. Na hipótese do encaminhamento do autor do fato ou seu compromisso de
comparecer ao juizado, não se imporá prisão em flagrante, nem será exigida a
fiança.
Art. 187. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo
circunstanciado e o encaminhará, sempre que possível, imediatamente, ao juizado,
com o autor do fato e a vítima.
Art. 188. O termo circunstanciado, após lavrado e numerado no SIP, será registrado
em livro próprio, de forma sequencial.
Art. 189. A autoridade policial consultará o SIP e, sempre que possível, a Delegacia
de Capturas (DECAP), acerca da existência de mandado de prisão contra o
conduzido, cujas informações serão anexadas ao TCO.
Art. 190. Havendo conexão de crime de menor potencial ofensivo com outro da
competência do juízo comum, deverá ser adotado o procedimento previsto no Código
de Processo Penal, ou seja, autuação em flagrante ou instauração de inquérito
policial por portaria, conforme o caso.
TÍTULO III
DOS LIVROS CARTORÁRIOS
Art. 191. São Livros Cartorários de uso obrigatório:
I - Livro de Registro de Instauração e Remessa de Inquéritos Policiais, inclusive os
recebidos dos órgãos congêneres;
II - Livro de Termos de Fiança Criminal, nos moldes do art. 329 do Código de
Processo Penal;
III - Livro de Registro de Inquéritos Policiais devolvidos pelo Poder Judiciário, para
diligências complementares;
IV - Livro de Registro de Carta Precatória;
V - Livro de Registro de Bens e Valores Apreendidos;
VI - Livro de Registro de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO´s);
VII – Livro de Registro de Procedimentos de Menores ;
VIII – Livro de Registro de Laudos Periciais.
Art. 192. Os livros cartorários obrigatórios conterão termos de abertura e
encerramento, lavrado pelo Escrivão Chefe de cartório, e rubricados pela autoridade
policial.
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Parágrafo único. O termo de encerramento será lavrado após o integral
preenchimento do livro, ou quando de sua eventual substituição por outro.
Art. 193. Os livros obrigatórios, inclusive os encerrados, ficarão sob a guarda e
responsabilidade do chefe ou escrivão encarregado do cartório, a quem competirá
providenciar as escriturações e ou arquivo.
Art. 194. Os livros cartorários serão escriturados com caneta de tinta azul ou preta,
não podendo conter rasuras, emendas ou entrelinhas.
Art. 195. Os registros lavrados nos livros cartorários não poderão ser cancelados.
Parágrafo único. No caso de erro ou rasura no preenchimento, será feito novo
registro com a retificação necessária, fazendo-se menção ao lançamento anterior.
TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 196. É dever do policial civil trajar-se de forma compatível com o decoro da
função, usar uniforme padronizado quando determinado pela Autoridade Policial,
especialmente em operações ostensivas, e dispensar tratamento adequado, célere e
eficiente ao cidadão e/ou usuário em geral dos serviços prestados pela Instituição.
Art. 197. Incumbe à autoridade policial disponibilizar, observando as regras de
segurança, local apropriado para o advogado entrevistar-se com o cliente preso, bem
como autorizar seu acesso aos autos de inquéritos policiais e demais atos
procedimentais, podendo copiar peças e tomar apontamentos, nos limites da lei,
conforme disposto na Portaria nº. 2449/2011-GDGPC, disponibilizada no site: http://
www.policiacivil.ce.gov.br/downloads/portaria%202449-2011.pdf.
Art. 198. Em conformidade com as regras estabelecidas pelo Tribunal de Contas do
Estado (TCE), e na legislação que rege a matéria, as diárias a que faz jus o servidor
serão solicitadas pelo titular da unidade orgânica em requerimento padrão dirigido ao
diretor do departamento a cuja unidade policial seja subordinada.
§1º Deverá ser utilizado o requerimento padrão a que se refere o caput deste artigo,
que se encontra no anexo da Portaria de nº. 2944/2010-GSPC, disponível no site
http://www.policiacivil.ce.gov.br/downloads/solicitacao-de-diarias.pdf.
§2º As diárias serão solicitadas antes do deslocamento do servidor, exceto em casos
urgentes, dentre outros, como o deslocamento para a lavratura de auto de prisão em
flagrante e de termo circunstanciado de ocorrência, cumprimento de mandados de
prisão e diligências requeridas pelo Poder Judiciário, desde que assinalado o caráter
de urgência da diligência pela autoridade requisitante.
Art. 199. A autoridade policial providenciará para que seja preenchido o formulário
do mapa diário de controle de viatura necessário ao devido registro do deslocamento
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de viaturas de qualquer natureza, cujo modelo se encontra disponibilizado no site
eletrônico:
http://www.policiacivil.ce.gov.br/downloads/mapa-diario-de-controle-dviaturas.pdf, conforme
instituído pela Portaria nº. 1129/2011.
Art. 200. Sendo o inquérito policial um instrumento próprio de polícia judiciária,
presidido pela autoridade policial, a atuação de seus agentes se fará por meio de
ordem de serviço expedida pelo delegado, exceto nos casos de flagrante delito ou de
urgência no estrito cumprimento do dever legal.
Art. 201. Compete ao agente policial comunicar à autoridade todo fato de que tenha
conhecimento e que possa interessar à atividade de polícia judiciária.
Art. 202. Compete, ainda, ao agente policial elaborar relatórios de suas atividades,
especificando os resultados das diligências por ele realizadas, de forma a atestar sua
produtividade e possibilitar a retomada das diligências por outro policial.
Art. 203. Toda irregularidade ocorrida nas unidades policiais deverá ser, incontinenti,
comunicada ao superior imediato da circunscrição, sob pena de responsabilidade.
Art. 204. As autoridades policiais deverão abster-se da divulgação, pelos órgãos de
comunicação, de imagens de pessoas tidas como suspeitas ou indiciadas em
inquéritos policiais, face aos princípios estatuídos nos incisos X, XLI, XLIX e LVII, do
art. 5º da Constituição Federal, salvo quando por elas formalmente autorizada.
Art. 205. A autoridade policial, designada para instaurar ou dar prosseguimento a
inquérito policial em caráter especial, ficará vinculada ao feito até sua efetiva
conclusão, independentemente de lotação, salvo por determinação em contrário do
Delegado Geral da Polícia Civil.
Parágrafo único. Concluído o procedimento, a autoridade policial remeterá cópia do
seu relatório à autoridade designante.
Art. 206. A autoridade policial, antes de iniciar o interrogatório, cientificará o
investigado, quando couber, acerca dos benefícios da confissão e da delação
premiada.
Art. 207. O escrivão diligenciará para arquivar em pasta própria todos os documentos
expedidos ou recebidos na sua unidade, excetuando-se aqueles vinculados aos
procedimentos policiais.
Art. 208. Nas inquirições de servidores públicos efetivos, especialmente policiais,
bastará consignar o endereço da unidade de lotação, dispensando-se o endereço de
residência, nos termos do art. 76, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro.
Art. 209. As notícias de crimes registradas em outras unidades, cuja apuração é de
atribuição específica de delegacias especializadas, a estas deverão ser comunicadas
com toda brevidade, por meio de ofício, fax ou email institucional ou outro meio
digital institucional, para a adoção das pertinentes providências.
Art. 210. Quando no curso de investigação policial, houver indício de prática de
infração penal por membro da Defensoria Pública do Estado, a autoridade policial
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comunicará imediatamente o fato ao Defensor Público-Geral, que designará membro
da Defensoria Pública para acompanhar a apuração de forma sigilosa, conforme
dispõe o Art. 64, parágrafo único, inciso XII da Lei Complementar Estadual n. 06, de
1997.
Art. 211. A autoridade policial comunicará à polícia federal o extravio, perda, furto,
roubo, recuperação ou apreensão de armamento em procedimentos policiais no
prazo de 48 horas, em conformidade com o Provimento Correcional nº. 003/2012CGD, de 18/01/2012.
Art. 212. Quando a autoridade policial, no curso de investigação, se deparar com
vítima ou testemunha sob ameaça, e exposta a grave e a atual perigo em virtude de
colaboração ou de informações prestadas, deverá encaminhá-la ao Programa de
Proteção à Vítima e à Testemunha Ameaçada (PROVITA), ou a outro programa oficial
similar, visando seu ingresso.
Parágrafo único. A solicitação será dirigida ao Departamento de Inteligência Policial
(DIP) desta Instituição, que a encaminhará ao respectivo programa.
Art. 213. A autoridade policial e seus agentes guardarão estrita observância à Lei nº
12.124/93 (Estatuto da Polícia Civil), aos ditames da Lei Complementar nº. 98, de 13
de junho de 2011, que cria, no âmbito da Administração Direta do Poder Executivo
Estadual, a CGD e às regras editadas por esse órgão de disciplina em provimentos
correcionais e demais atos normativos, publicados no Diário Oficial do Estado e
divulgados às unidades orgânicas da Polícia Civil do Estado do Ceará.
Art. 214. Deverão ser revistos e atualizados os fluxogramas e rotinas do SIP, visando
possibilitar a efetivação de todos os atos procedimentais previstos neste Manual.
Art. 215. Os casos omissos serão resolvidos pelo Delegado Geral, que poderá
consultar o Conselho Superior de Polícia Civil.
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NORMAS PROCEDIMENTAIS DE POLÍCIA JUDICIÁRIA E INVESTIGATIVA
TITULO I
DO INQUÉRITO POLICIAL
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Compete ao Delegado de Polícia, encarregado de apurar infrações penais,
cumprir os prazos legais e manter atualizados os registros de todas as atividades de
polícia judiciária e investigativa.
Art. 2º. Quando o Delegado de Polícia indeferir a instauração de inquéritos, em face de
ocorrências ou requerimentos recebidos, deverá justificar tal decisão em despacho
fundamentado, comunicando ao interessado que, em relação a ela, caberá recurso ao
Chefe de Polícia. (art. 5º, § 2º do CPP)1
Art. 3º. As requisições, manifestamente legais, feitas por juízes e membros do Ministério
Público, e as solicitações provenientes de outros órgãos, deverão ser prontamente
atendidas, nos termos da legislação em vigor.
Art. 4º. Sendo a apuração de crimes eleitorais de competência da Polícia Federal, a
instauração de inquérito policial, por parte do Delegado de Polícia Estadual, nestes casos,
somente deverá ser efetivada onde não houver Delegado de Polícia Federal.
§ 1º. Em caso de flagrante delito, caberá ao Delegado de Polícia lavrar o
respectivo auto, devendo este, de imediato, ser encaminhado à apreciação do juiz
eleitoral da respectiva zona.
§ 2º. Salvo as hipóteses de flagrante delito, o inquérito policial, nos crimes
eleitorais, somente poderá ser instaurado mediante requisição do Ministério Público
ou da Justiça Eleitoral.
§ 3º. As ocorrências envolvendo crimes eleitorais, quando comunicadas aos
Delegados de Polícia, deverão ser repassadas, de imediato, ao Juiz Eleitoral para
as providências legais.
Referências do Capítulo I, Título I
1. Código de Processo Penal - Art. 5º. Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado: § 2º. Do despacho
que indeferir o requerimento de abertura de inquérito caberá recurso para o chefe de polícia.
2. Código de Processo Penal - Art. 4º A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas
respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e de sua respectiva autoria. Parágrafo único.
A competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas, a quem por lei seja cometida a
mesma função.

CAPÍTULO II
DA INSTAURAÇÃO
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Art. 5º. Compete ao Delegado de Polícia, nos termos do art. 4º do CPP2, visando apurar
as infrações penais e sua autoria, instaurar inquérito em todos os casos em que se
verificar ilícito de ação pública incondicionada, e nos de ação pública condicionada ou
privada, quando preenchidos os requisitos de procedibilidade.
Art. 6º. Nos casos de crimes cuja ação penal seja de iniciativa pública condicionada à
representação, ou de iniciativa privada, o Delegado de Polícia deverá evitar a exigência
do instrumento formal respectivo, principalmente por meio de advogado, bastando que,
por escrito, a parte manifeste sua intenção de forma inequívoca.
§ 1º. A representação feita oralmente perante o Delegado de Polícia será reduzida
a termo.
§ 2º. Nos crimes de natureza privada, a parte será orientada a respeito do prazo
decadencial que dispõe, para formalizar sua pretensão em Juízo, devendo tal
conhecimento ser devidamente registrado em seu termo de declarações ou boletim
de ocorrência.
Art. 7º. O inquérito policial será iniciado:
I – através de auto de prisão em flagrante delito, quando ocorrerem os pressupostos do
art. 302 do CPP3, observando-se as formalidades previstas no art. 304 e seguintes do
mesmo diploma legal4;
II – por portaria, ocorrendo designação, em caráter especial, pelo Delegado Geral ou
Corregedor Geral, neste caso, quando houver notícia de envolvimento ou participação de
servidor policial civil.
III – por portaria, nos demais casos, até mesmo nos de requisições judiciais ou do
Ministério Público, ficando vedada a sua instauração por despacho.
§ 1º. Nos inquéritos policiais que envolvam policiais civis, o Delegado de Polícia
remeterá cópias das respectivas peças, de imediato, ao Corregedor Geral da
Polícia Civil, para as providências administrativas cabíveis.
§ 2º. Na hipótese de indiciamento de policial civil, por crimes contra os costumes,
contra o patrimônio, tráfico ou uso de drogas, hediondos, contra a administração
pública, que causem lesão aos cofres públicos e dilapidação ao patrimônio
estadual e ameaça ou ofensa física contra superior hierárquico ou particular, o
Delegado de Polícia deverá remeter cópia, imediatamente, ao Corregedor Geral da
Polícia Civil para adoção das providências legais.
§ 3º. Todos as peças que instruem o inquérito policial, da portaria ao relatório,
deverão ser realizados no sistema de atividades cartorárias.
Art. 8º. A portaria inaugural deverá conter, além dos dados relativos a data, horário, local
da ocorrência e enquadramento penal, um relato sucinto da infração penal e, quando
possível, da autoria.
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Art. 9º. Ocorrendo instauração de inquérito policial por qualquer unidade policial da
Capital, esta deverá concluí-lo, independentemente da natureza ou autoria, exceto
manifestação em contrário da Corregedoria Geral da Polícia Civil, devidamente
fundamentada.
Art. 10. Havendo dois ou mais inquéritos policiais instaurados, em unidades distintas, para
apuração do mesmo fato, os autos deverão ser imediatamente remetidos a Corregedoria
Geral da Polícia Civil para análise e adoção das providências processuais pertinentes.
Referências do Capítulo II, Título I
3. Código de Processo Penal - Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal; II acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação
que faça presumir ser autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis
que façam presumir ser ele autor da infração.
4. Código de Processo Penal - Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e
colherá, desde logo, sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida,
procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é
feita, colhendo, após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando, a autoridade, afinal, o auto. § 1 o Resultando
das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de
livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não
o for, enviará os autos à autoridade que o seja. § 2 o A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão
em flagrante; mas, nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos duas pessoas que hajam testemunhado
a apresentação do preso à autoridade. § 3o Quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o
auto de prisão em flagrante será assinado por duas testemunhas, que tenham ouvido sua leitura na presença deste.

CAPÍTULO III
DA CAPA DO INQUÉRITO

Art. 11. A capa do inquérito conterá, obrigatoriamente:
I – o cabeçalho com a designação “Polícia Civil do Estado do Paraná – Inquérito Policial”;
II – o número do registro e o ano correspondente;
III – a unidade policial, a natureza penal, o município, o(s) indiciado(s), a(s) vítima(s) e a
numeração da folha;
IV – a autuação, consignando–se o nome do Escrivão de Polícia.
§ 1º. O nome do indiciado e a natureza do crime somente deverão ser lançados na
capa do inquérito após a iniciação.
§ 2º. Tratando-se de inquérito policial com pessoa presa (prisão em flagrante,
prisão preventiva e prisão temporária), o Delegado de Polícia providenciará a
colocação de tarja para identificá-lo.
§ 3º. A tarja referida no parágrafo anterior deverá ter 30 cm de comprimento por 02
cm de largura, na cor vermelha, conter a inscrição “INDICIADO/INVESTIGADO
PRESO – OBSERVAR PRAZO LEGAL PARA CONCLUSÃO” e ser inserida na
extremidade superior da capa, a partir do lado direito.

7

§ 4º. Tratando-se de Inquérito Policial em que seja vítima criança ou adolescente, o
Delegado de Polícia providenciará a colocação de tarja azul, com as mesmas
especificações do parágrafo anterior, conter a inscrição “CRIANÇA E
ADOLESCENTE – PRIORIDADE ABSOLUTA” e ser inserida na extremidade
inferior da capa, a partir do lado direito.
§ 5º. Tratando-se de Inquérito Policial em que seja vítima pessoa idosa, o
Delegado de Polícia providenciará a colocação de tarja verde, com as mesmas
especificações do parágrafo 3º, conter a inscrição “ESTATUTO DO IDOSO –
PRIORIDADE” e ser inserida na extremidade inferior da capa, a partir do lado
direito.
§ 6º. Tratando-se de procedimentos que envolvam adolescentes privados de
liberdade, o Delegado de Polícia providenciará a colocação de tarja vermelha, com
as mesmas especificações do parágrafo 3º, conter a inscrição “ADOLESCENTE
PRIVADO DE LIBERDADE – TRAMITAÇÃO PREFERENCIAL” e ser inserida na
extremidade inferior da capa a partir do lado direito.
§ 7º. Tratando-se de procedimentos que envolvam violência doméstica e familiar
contra a mulher, o Delegado de Polícia providenciará a colocação de tarja lilás, com
as mesmas especificações do parágrafo 3º, que deverá conter a inscrição
“VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – TRAMITAÇÃO
EMERGENCIAL” e ser inserida na extremidade inferior da capa a partir do lado
direito.
§ 8º. Tratando-se de procedimentos que envolvam preconceito de sexo,
orientação sexual ou identidade de gênero, o Delegado de Polícia providenciará a
colocação de tarja laranja, com as mesmas especificações do parágrafo 3º, que
deverá conter a inscrição “PRECONCEITO DE SEXO, ORIENTAÇÃO SEXUAL OU
LIBERDADE DE GÊNERO – TRAMITAÇÃO EMERGENCIAL” e ser inserida na
extremidade inferior da capa a partir do lado direito.
§ 9º. Tratando-se de procedimentos que envolvam feminicídio, o Delegado de
Polícia providenciará a colocação de tarja preta, com as mesmas especificações do
parágrafo 3º, que deverá conter a inscrição “FEMINICÍDIO – TRAMITAÇÃO
EMERGENCIAL” e ser inserida na extremidade inferior da capa a partir do lado
direito.
§ 10º. A confecção das tarjas acima referidas ficarão sob a responsabilidade da
unidade policial onde tramita o inquérito policial, caso tenha verba própria, ou, caso
contrário, por meio da Divisão Policial correspondente.
Art. 12. No termo de autuação serão discriminados, sempre que possível, todos os
documentos autuados.
Art. 13. Nas capas dos novos volumes de inquérito não serão preenchidas as autuações.
Art. 14. Os inquéritos com apensos terão suas capas identificadas, por meio de carimbo,
etiquetas, etc., com a expressão “Inquérito com Apenso”.
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CAPÍTULO IV
DA MOVIMENTAÇÃO

Art. 15. Os autos de inquérito ficarão sob a guarda do Escrivão de Polícia, que
providenciará o cumprimento dos despachos exarados pelo Delegado de Polícia e
diligenciará para que lhe voltem conclusos, após serem devidamente cumpridos.
Parágrafo único. Na movimentação do inquérito policial, serão utilizados
exclusivamente os termos de CERTIDÃO, CONCLUSÃO, JUNTADA, REMESSA e
RECEBIMENTO, bem como o carimbo com o termo “EM BRANCO”, nos versos
das folhas que não foram utilizadas.
Certidão – é o termo que atesta o cumprimento ou não do que foi deliberado pela
autoridade policial.
Conclusão – é o termo que registra a entrega do procedimento à autoridade
policial.
Juntada – é o termo que atesta a anexação ao procedimento policial, mediante
prévio despacho da autoridade, de qualquer documento ou peça que deva instruílo.
Remessa – é o termo que registra a saída do procedimento da unidade policial.
Recebimento – é o termo que registra a entrega do procedimento na unidade
policial e sua movimentação interna.
Art. 16. O Escrivão de Polícia deverá envidar esforços para que se cumpram, o mais
rápido possível, os despachos do Delegado de Polícia, sobretudo nos casos em que a
celeridade seja essencial.
CAPÍTULO V
DA INSTRUÇÃO
Seção I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 17. As diligências e providências necessárias à instrução do inquérito serão
ordenadas pelo Delegado de Polícia por meio de despachos.
Art. 18. Todo e qualquer ato do inquérito deverá ser elaborado por computador no sistema
de atividades cartorárias, excetuadas as situações de comprovada impossibilidade,
quando poderá ser elaborado fora do sistema, por computador, por máquina de
datilografia, ou, de forma legível, escrito a mão, sem prejuízo de posterior inserção no
sistema.
Art. 19. As folhas do inquérito serão numeradas pelo Escrivão de Polícia e rubricadas pelo
Delegado de Polícia.
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Art. 20. As cópias de documentos inseridas nos autos deverão ser autenticadas pelo
Escrivão de Polícia, excetuando-se os documentos previamente autenticados por outros
órgãos competentes.
Parágrafo único. Deverá ser evitada a juntada aos autos de peças estranhas ao
feito ou que nada contribuam para a elucidação do fato delituoso.
Art. 21. O desentranhamento de qualquer peça do inquérito policial deverá ser precedido
de despacho do Delegado de Polícia e atestado por certidão, a qual será lavrada no verso
da cópia e apensada, juntamente com cópia do documento ou documentos
desentranhados, no respectivo espaço desta peça.
Desentranhamento – é o termo que registra a retirada dos autos de determinado
documento, mediante prévia e fundamentada decisão do Delegado de Polícia.
Art. 22. O inquérito será desmembrado em tantos volumes quantos forem necessários,
para aglutinar em um só processado, todas as peças que constituem os autos, sendo que
cada volume deverá conter até 250 (duzentos e cinquenta) folhas, cabendo ao Escrivão
de Polícia, a lavratura dos termos de encerramento e abertura.
§ 1º. Os novos volumes terão numeração sequencial, da qual não farão parte suas
respectivas capas.
§ 2º. As capas dos novos volumes terão apenas o preenchimento, nos impressos,
do número de registro do inquérito e do livro respectivo.
§ 3º. Em caso de erro na sequência numérica das folhas do inquérito policial, o
Delegado de Polícia deverá determinar que o escrivão retifique-as, devendo este
certificar o ato.
Art. 23. Os processados de natureza administrativa, necessários à instrução do inquérito,
quando volumosos, serão apensados aos autos principais, mediante termo de
apensamento.
Art. 24. Não deverão ser juntados aos autos do inquérito objetos que possam danific á-lo,
deformá-lo ou que venham a dificultar o seu manuseio.
Parágrafo único. Os objetos de que tratam o caput deste artigo deverão ficar
apensos aos autos, devendo constar auto de exibição e apreensão dos mesmos.
Art. 25. O resultado das diligências determinadas no curso do inquérito deverá ser trazido
para os autos mediante informação escrita, prestada por policial designado, evitando-se a
juntada de ordens e relatórios de serviço que contiverem dados operacionais de exclusivo
interesse da administração.
Art. 26. Toda documentação que constituir materialidade de delito deverá ser apreendida,
mediante o respectivo termo, ainda que recebida de outros órgãos e não apenas juntada
aos autos.
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Art. 27. O Delegado de Polícia deverá providenciar a juntada ao inquérito policial da folha
de antecedentes do indiciado, bem como certificar acerca da existência de inquéritos
policiais anteriormente instaurados em que esteja envolvido e providenciar a averiguação
de sua vida pregressa.
Art. 28. É vedado ao Escrivão de Polícia praticar quaisquer atos privativos do Delegado
de Polícia.
Art. 29. As cotas do Ministério Público deverão ser cumpridas no prazo estipulado, salvo
justificada impossibilidade, circunstância em que o Delegado de Polícia deverá
encaminhar os autos à Justiça, solicitando dilação de prazo.
Art. 30. O advogado poderá assistir a todos os atos do inquérito, inclusive fazendo
reperguntas durante o interrogatório, caso consinta o Delegado de Polícia, sendo sua
presença e o motivo da intervenção consignada no auto.
§ 1º. Os senhores Delegados, Escrivães, Investigadores de Polícia,
Papiloscopistas, Agentes em Operações Policiais e demais servidores da
Instituição, devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento
compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas ao seu
desempenho.
§ 2. O Delegado de Polícia deverá disponibilizar, observando-se as regras de
segurança, local apropriado para o advogado se entrevistar com o cliente preso.
Art. 31. O advogado terá vista dos autos de inquérito policial, ainda que sem procuração,
podendo copiar-lhe peças, tomar apontamentos e requerer-lhes cópia, que somente será
fornecida, após requerimento formalizado e devidamente autorizado pelo Delegado de
Polícia.
Parágrafo único. O Escrivão de Polícia certificará, nos autos, o fornecimento de
cópias ao advogado de que trata o caput deste artigo, as quais deverão ser
providenciadas às expensas do interessado.
Art. 32. Para fins de registro e controle, a mudança de jurisdição dos inquéritos policiais e
demais procedimentos investigatórios será sempre submetido ao Juízo de Direito da
Comarca respectiva.
Seção II
DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DO TERMO CIRCUNSTANCIADO

Art. 33. As unidades policiais informatizadas da polícia civil deverão, obrigatoriamente,
proceder à lavratura do TCIP (termo circunstanciado de infração penal) no sistema
unificado de registro de ocorrência, fazendo remessa ao Juízo competente, sendo
permitido proceder de maneira diversa, desde que, justificadamente, e acompanhado da
via digitada no sistema BOU (boletim de ocorrência unificado) do TCIP, abolindo-se no
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âmbito das unidades informatizadas os registros e numerações fora do sistema (off-line),
para todas as ocorrências.
§ 1º. A numeração do TCIP reproduzirá a mesma do BOU no sistema
informatizado.
§ 2º. § 1º. Por ocasião da qualificação do noticiado, o Delegado de Polícia
responsável pela lavratura do termo circunstanciado verificará a existência de
cadastro no Instituto de Identificação do Estado do Paraná, lançando, em caso
positivo, o número de RG no respectivo procedimento.
§ 3º. Inexistindo cadastro do noticiado no Instituto de Identificação do Estado do
Paraná e:
I – sendo possível sua identificação através de documento de identidade emitido em outro
Estado da Federação ou mediante outro documento previsto na Lei Federal nº
12.037/2009, o Delegado de Polícia solicitará, por meio eletrônico, ou, na impossibilidade,
por meio de ofício ou outro meio disponível, o número de cadastro individual no Instituto
de Identificação do Estado do Paraná, lançando o número obtido no respectivo
procedimento investigatório criminal;
II – não sendo possível sua identificação na forma prevista no artigo 2º da Lei Federal nº
12.037/2009, o Delegado de Polícia solicitará a presença do Instituto de Identificação do
Estado do Paraná na unidade, para que seja efetuada sua identificação com vistas à
geração do número de cadastro individual, lançando a informação no respectivo
procedimento investigatório criminal, observado o disposto nos arts. 4º e 5º da lei referida.
III – Na hipótese de encaminhamento por meio de ofício, o Delegado de Polícia deverá
providenciar, visando agilizar o atendimento, também o encaminhamento de cópia via
e'mail ao Instituto de Identificação, inclusive nos casos em que servidores do referido
órgão comparecerem na unidade policial.
Art. 34. Os boletins de ocorrência cuja consumação do delito se deu em local distinto
daquele em que foi lavrado, deverão ser encaminhados à devida área de atribuição, por
via eletrônica ou por ofício diretamente à unidade que deva processá-lo, se dentro do
Estado, ou por ofício endereçado à Polinter/PR, indicando o órgão destinatário e o motivo
da remessa, se em outra unidade da Federação.
Parágrafo único. Nos boletins de ocorrência e termos circunstanciados que
envolvam policiais civis como noticiado, o Delegado de Polícia remeterá cópias das
respectivas peças, de imediato, ao Corregedor Geral da Polícia Civil, para as
providências administrativas cabíveis.
Art. 35. O modelo do termo de compromisso informatizado é parte integrante do TCIP,
sendo vedada à utilização de modelo fora do sistema (off-line).
Art. 36. O TCIP deverá ser encaminhado ao Juízo respectivo com antecedência mínima
de 07 (sete) dias da data da audiência designada, período necessário ao saneamento de
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eventual deficiência quanto à instrução dos mesmos, realização da distribuição criminal,
emissão de certidões e demais atos administrativos internos.
Art. 37. Na impossibilidade de atendimento do prazo acima, o respectivo TCIP deverá se
fazer acompanhar da justificativa da autoridade policial responsável.
Art. 38. O encaminhamento dos TCIP’s se dará através do livro de registro, constando
obrigatoriamente nº do TCIP, natureza da infração penal, nome das partes envolvidas,
data e horário da audiência e relação dos objetos que porventura o acompanhem.
Art. 39. As ocorrências apresentadas pela Polícia Militar, mediante dados em formulário
manuscrito, com numeração de protocolo referente às infrações penais, deverão ser
lançados no sistema BOU, sempre com indicação em campo próprio do sistema
informatizado a numeração inicial de protocolo da Polícia Militar para efeito de remessa
do inquérito policial ao Juízo.
Art. 40. Os procedimentos de polícia judiciária (auto de prisão em flagrante, inquérito
policial, boletim de ocorrência circunstanciada, auto de apreensão de adolescente infrator
e termo circunstanciado de infração penal) deverão iniciar somente mediante prévio
registro no sistema informatizado BOU, devendo ser justificado em caso de
impossibilidade, sem prejuízo da posterior inserção no sistema, sendo o responsável
direto pela lavratura do procedimento e o administrador da unidade, co-responsáveis pela
correta inclusão dos dados.
Art. 41. Uma vez conhecido o autor ou autores do fato, será lavrado o termo
circunstanciado de infração penal e remetido ao Juizado Especial Competente.
Parágrafo único. Tratando-se de autoria desconhecida, o fato será registrado no
Boletim de Ocorrência Unificado, no sistema informatizado, e investigado pela
unidade competente.
Art. 42. Ao autor do fato que se comprometer em comparecer ao Juizado posteriormente,
o Delegado de Polícia determinará a lavratura do termo de compromisso, onde constará
dia, hora e local de comparecimento, encaminhando-se o respectivo procedimento ao
Juizado com a antecedência necessária para seu devido registro.
Art. 43. Havendo conexão de crime de menor potencial ofensivo com outro da
competência do juízo comum, deverá ser adotado o procedimento previsto no CPP, ou
seja, autuação em flagrante ou instauração de inquérito policial através de portaria,
conforme o caso.
Parágrafo único. Em caso de crime de menor potencial ofensivo, não se procederá
o indiciamento do autor do fato.
Art. 44. O Delegado de Polícia deverá atentar-se da ocorrência de infração penal com
pena máxima superior a 2 (dois) anos, ocasião em que, lavrará Auto de Prisão em
Flagrante.
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Art. 45. Quando da lavratura de termo circunstanciado de infração penal ou auto de prisão
em flagrante delito em que a infração esteja relacionada ao consumo ou tráfico de drogas,
o Delegado de Polícia deverá atentar para o preceito legal disposto no art. 72 da Lei nº
11.343/065.
Art. 46. Independentemente da natureza penal, o simples comparecimento da vítima
solicitando verbalmente providências do Delegado de Polícia, nos casos absorvidos pela
Lei 9.099/95, já traduz sua vontade de ver o autor do fato criminalmente responsabilizado.
Parágrafo único. Os Delegados de Polícia deverão abolir as denominadas
“audiências prévias” ou de “composição informal”, entre noticiantes e noticiados,
ainda que com fins pedagógicos ou dilatatórios.
Referências da Seção II, Capítulo V, Título I
5. Lei 11.343/06 - Art. 72. Encerrado o processo penal ou arquivado o inquérito policial, o juiz, de ofício, mediante
representação do delegado de polícia ou a requerimento do Ministério Público, determinará a destruição das amostras
guardadas para contraprova, certificando isso nos autos.

Seção III
DAS INTIMAÇÕES

Art. 47. O chamamento de pessoas à repartição policial para a prática de atos do inquérito
será formalizado por meio de intimação, e deverá conter:
I - o nome do Delegado de Polícia que expedir o mandado;
II - o nome do intimado (sempre que possível);
III - a residência do intimado, se for conhecida;
IV - a unidade policial, o lugar, o dia e a hora em que o intimado deverá comparecer;
V - o fim para que é feita a intimação, sendo expressamente vedado o uso de frases
evasivas (declaração, depoimento ou interrogatório);
VI - a subscrição do escrivão e a assinatura do Delegado de Polícia.
VII – o número do procedimento ao qual estiver vinculado.
Art. 48. Não haverá intimação no caso das personalidades relacionadas no art. 221 do
CPP6 e dos membros do Ministério Público, devendo ser expedido ofício à autoridade a
ser ouvida, solicitando que marque dia, hora e local para a inquirição.
Art. 49. Os militares serão requisitados por meio de ofício endereçado ao comandante da
unidade militar a que pertencerem.
Art. 50. Os funcionários públicos civis, inclusive servidores policiais civis, serão intimados
pessoalmente, devendo, porém, a expedição do mandado ser cientificado ao chefe da
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repartição em que servirem, por meio de ofício, com indicação de dia e hora marcados, a
fim de justificar a ausência do servidor.
Art. 51. Se o intimado não comparecer, o Delegado de Polícia, após tomar ciência das
razões do não comparecimento, expedirá nova intimação, certificando-se nos autos o
motivo do não comparecimento.
Parágrafo único. Caso haja deliberado descumprimento à segunda intimação, será
o intimado conduzido à presença do Delegado de Polícia, mediante mandado de
condução coercitiva, respeitando o que dispõe o inciso XI do art. 5º da Constituição
Federal7.
Referências da Seção III, Capítulo V, Título I
6. Código de Processo Penal - Art. 221. O Presidente e o Vice-Presidente da República, os senadores e os deputados
federais, os ministros de Estado, os governadores de Estados e Territórios, os secretários de Estado, os prefeitos do
Distrito Federal e dos Municípios, os deputados às Assembléias Legislativas Estaduais, os membros do Poder
Judiciário, os ministros e juízes dos Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal, bem como os do
Tribunal Marítimo serão inquiridos em local, dia e hora previamente ajustados entre eles e o juiz.
7. Constituição Federal - Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou,
durante o dia, por determinação judicial;

Seção IV
DAS INQUIRIÇÕES

Art. 52. A formalização das inquirições se dará através de:
I – termo de declarações, para vítimas, suspeitos e em situação indefinida;
II – termo de depoimento, sem o deferimento do compromisso, aos doentes e deficientes
mentais, ao ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que
desquitado, o irmão e o pai, a mãe, o filho adotivo do acusado e aos menores de 14
(quatorze) anos;
III – termo de declaração informativa para adolescente infrator;
IV – termo de depoimento para as testemunhas compromissadas;
V – auto de qualificação, vida pregressa e interrogatório para indiciados e que será
devidamente assinado pelo interrogado e por duas testemunhas, devidamente
identificadas, que lhe tenham ouvido a leitura, devendo constar na peça os respectivos
números de identidade e lotação, caso sejam servidores policiais civis.
Parágrafo único. Quando houver necessidade de ouvir novamente qualquer
pessoa, o Delegado de Polícia formalizará o auto, mediante termo complementar.
Art. 53. Quando a pessoa a ser ouvida não conhecer a língua nacional, ser-lhe-á
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nomeado intérprete, que prestará compromisso de bem e fielmente desempenhar o
encargo, para traduzir as perguntas e respostas.
Art. 54. Quando se tratar de pessoa portadora de deficiência auditiva ou que não saiba ler,
escrever ou expressar-se, deverá ser adotado o procedimento previsto no art. 192 do
CPP8.
Art. 55. Na inquirição das testemunhas, o Delegado de Polícia deverá atentar para os
princípios da objetividade, oralidade e clareza, observando o seguinte procedimento:
I – verificação da identidade, para esclarecer se a testemunha que deporá se trata da
arrolada, constando no termo o número de sua carteira de identidade (RG) e CPF, se
houver;
II – verificação de sua idade e de sua possível vinculação com o indiciado, a fim de
compromissá-la ou não;
III – advertência acerca do compromisso de dizer a verdade;
IV – inquirição sobre os fatos apurados no procedimento e suas circunstâncias.
Art. 56. Sempre que possível, as testemunhas referidas também terão seus depoimentos
reduzidos a termo.
Art. 57. Nos depoimentos, deverão ser reproduzidas, tanto quanto possível, as
expressões empregadas pela testemunha.
Art. 58. O depoimento deverá ser prestado na unidade policial, podendo, em casos
especiais, justificadamente, ser tomado em outro local.
Art. 59. As apreciações subjetivas feitas pela testemunha, não deverão ser transcritas no
respectivo termo, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato.
Art. 60. O Delegado de Polícia e seus agentes deverão dispensar às testemunhas o
respeito e a atenção devidos àqueles que, embora enfrentando riscos e incertezas, se
dispõem a colaborar com a justiça, procurando retê-las na repartição durante o tempo
estritamente indispensável.
Referências da Seção IV, Capítulo V, Título I
8. Código de Processo Penal - Art. 192. O interrogatório do mudo, do surdo ou do surdo-mudo será feito pela forma
seguinte: I – ao surdo serão apresentadas por escrito as perguntas, que ele responderá oralmente; II – ao mudo as
perguntas serão feitas oralmente, respondendo-as por escrito; III – ao surdo-mudo as perguntas serão formuladas por
escrito e do mesmo modo dará as respostas. Parágrafo único. Caso o interrogando não saiba ler ou escrever, intervirá
no ato, como intérprete e sob compromisso, pessoa habilitada a entendê-lo.

Seção V
DA PROTEÇÃO AS TESTEMUNHAS

Art. 61. As vítimas ou testemunhas coagidas ou expostas a grave ameaça, em razão de
colaborarem com investigação criminal, assim desejando, de forma oral ou escrita, não
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terão seu nome, qualificação e endereço lançados nos termos de sua declaração ou
depoimento, os quais serão anotados em impresso distinto, fora dos autos, remetidos pelo
Delegado de Polícia ao Juiz de Direito competente, juntamente com o inquérito policial
concluído, permanecendo, enquanto em trâmite, em pasta própria, numerado e com
número do registro do inquérito policial, sob a responsabilidade do Escrivão chefe, onde
houver, ou, servidor indicado pela autoridade policial.
§ 1°. Nos casos de coação ou grave ameaça, as vítimas ou testemunhas deverão
ser informadas quanto às medidas de proteção especial previstas na Lei nº
9.807/99, sendo dever do Delegado de Polícia providenciar o encaminhamento,
quando requerido.
§ 2°. Manifestado o desejo de sigilo pela vítima ou testemunha, os termos deverão
ser realizados em 02 (duas) vias, uma, que será juntada aos autos, contendo
somente a declaração ou depoimento prestado, sem assinatura, qualificação e
endereço da vítima ou testemunha, com os dizeres “TESTEMUNHA N° - AUTO N°
- SIGILO - NPPJI - Instrução Normativa N° 02/09”, outra, com dados qualificativos e
endereço, inclusive n° da testemunha e dos autos, devidamente assinada, deverá
permanecer arquivada nos termos do “caput” deste artigo, o qual será apensado,
em envelope duplo e lacrado, à contracapa do Inquérito Policial quando de seu
encaminhamento, concluído, ao Juízo de Direito competente, com os dizeres AUTOS DE PRESERVAÇÃO DE DADOS.
Art. 62. Delegados de Polícia estão autorizados a assim proceder nos inquéritos policiais
em que existam indiciados ou suspeitos de terem praticado crimes constantes no artigo
1º, inciso III, da Lei nº 7.960/89 - homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2°), seq uestro
ou cárcere privado (art. 148, caput, e seus §§ 1° e 2°), roubo (art. 157, caput, e seus §§
1°, 2° e 3°), extorsão (art. 158, caput, e seus §§ 1° e 2°), extorsão mediante seq uestro
(art. 159, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°), estupro (art. 213, caput), epidemia com resultado
de morte (art. 267, § 1°), envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou
medicinal qualificado pela morte (art. 270, caput, combinado com art. 285), associação
criminosa (art. 288), todos do Código Penal; genocídio (arts. 1°, 2° e 3° da Lei n° 2.889,
de 1° de outubro de 1956), em qualquer de suas formas típicas, tráfico de drogas (arts.
33, caput, § 1º, incisos I, II e III, 34, 35, caput e parágrafo único, 36, 37, 39 caput e
parágrafo único), crimes contra o sistema financeiro (Lei n° 7.492, de 16 de junho de
1986), quando houverem fundadas razões de temer pela integridade física e psicológica
de vítimas ou testemunhas, em decorrência de depoimentos que devam prestar ou
tenham prestado.
Parágrafo único. Nos inquéritos policiais que versarem sobre a investigação
quaisquer dos crimes acima discriminados, em que exista coação efetiva
potencial dirigido a vítimas ou testemunhas, será obrigatório, com registro
respectivo termo, a formulação de advertência expressa, quanto ao direito
requerer a exclusão de seus endereços e dados de qualificação dos termos
declarações ou de depoimento que prestarem.

de
ou
no
de
de

Art. 63. O acesso aos dados sigilosos, antes do relatório do inquérito policial, fica
garantido ao representante do Ministério Público e ao Juízo de Direito competente, desde
que requisitem, sendo adotadas as cautelas do parágrafo anterior.
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§ 1°. Fica garantido ao Defensor constituído do indiciado o acesso aos dados
sigilosos, desde que requeira, com controle de vista feito pelo Escrivão de Polícia
secretário dos autos ou pelo Escrivão Chefe, onde houver, declinando data,
excetuados os dados de endereço e localização das testemunhas.
§ 2°. O acesso dos servidores policiais civis aos dados sigilosos de que trata este
provimento dar-se-á dentro da estrita necessidade do serviço, com conhecimento e
autorização do Delegado de Polícia responsável pela presidência do feito, sob as
responsabilidades administrativas e criminais de sua preservação.
Art. 64. Na capa do inquérito policial, nestes casos, será colada em sua lateral, tarja na
cor amarela, a ser fornecida pela Corregedoria Geral da Polícia Civil, com quatro
centímetros de largura, que se estenderá por toda a extensão da dobra e conterá
impresso no centro, em letras na cor verde, os dizeres: “SIGILO/ NPPJI - Instrução
Normativa N° 02/09”.
Parágrafo único. Para fins de controle, as unidades policiais da Capital e Região
Metropolitana retirarão as tarjas acima referidas na Corregedoria Geral da Polícia
Civil, sendo que as demais unidades, retirarão diretamente na sede da Subdivisão
Policial a qual estiver subordinada.
Art. 65. A intimação de vítima ou testemunha que reclame tal providência, será feita em
separado, preferencialmente pelo escrivão responsável por secretariar os autos e não terá
cópia juntada ao inquérito policial, certificando-se sua realização, caso necessário, sem
mencionar dados qualificativos e endereço, somente o número que a vítima ou
testemunha receber nos autos.
Parágrafo único. As intimações, sempre que possível, serão efetivadas com uso de
viaturas descaracterizadas ou com emprego de vias alternativas de comunicação,
sobretudo, postal, telefônica, eletrônica ou análoga, desde que não implique em
prejuízos às investigações.
Art. 66. Nos casos em que vítima ou testemunha exerça atividade relativa à Segurança
Pública, será consignado nos autos do inquérito policial unicamente o endereço da
Instituição à qual estiver vinculado, preservando-se o sigilo dos dados da residência do
servidor.
Art. 67. O dever de sigilo sobre dados qualificativos e residenciais de vítimas e
testemunhas protegidas estender-se-á, também, aos registros pessoais lançados em
boletins de ocorrência ou termo circunstanciado, sendo vedada sua divulgação
injustificada.
Seção VI
DO RECONHECIMENTO E DA ACAREAÇÃO

Art. 68. No reconhecimento de pessoas ou coisas deverão ser rigorosamente observados
os requisitos contemplados nos arts. 226 9 e 22710 do CPP.
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Art. 69. Na impossibilidade de efetivação do reconhecimento pessoal, poderá ser feito o
fotográfico, observadas as cautelas aplicadas àquele.
Art. 70. A acareação somente deverá ser realizada quando fundamental para o
esclarecimento de divergências sobre fatos ou circunstâncias relevantes acerca do delito
que se apura.
Art. 71. No termo de acareação deverá o Delegado de Polícia reproduzir os pontos
divergentes das oitivas anteriores, de forma resumida.
Art. 72. O Delegado de Polícia não deverá dar-se por satisfeito com a simples ratificação
das oitivas anteriores, mas procurar esclarecer, pela perquirição insistente e pelas
reações emotivas dos acareados, se algum deles falta com a verdade.
Referências da Seção VI, Capítulo V, Título I
9. Código de Processo Penal - Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa,
proceder-se-á pela seguinte forma: I – a pessoa que tiver que fazer o reconhecimento será convidada a descrever a
pessoa que deva ser reconhecida; II – a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado
de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver que fazer o reconhecimento a apontála; III – se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra
influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta
não veja aquela; IV – do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa
chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais. Parágrafo único. O disposto no n. III
deste artigo não terá aplicação na fase de instrução criminal ou em plenário de julgamento.
10. Código de Processo Penal - Art. 227. No reconhecimento de objeto, proceder-se-á com as cautelas estabelecidas
no artigo anterior, no que for aplicável.

Seção VII
DA BUSCA DOMICILIAR

Art. 73. A busca domiciliar deverá, sempre que possível, realizar-se com a presença do
Delegado de Polícia e de duas testemunhas alheias à polícia.
Art. 74. O Delegado de Polícia somente procederá busca domiciliar, sem mandado
judicial, quando houver certeza da situação de flagrância ou houver consentimento
espontâneo do morador, neste caso, por escrito e assinado, por este e por duas
testemunhas, se possível, que acompanharão a diligência e assinarão o respectivo auto.
Art. 75. Ao representar perante a Autoridade Judiciária pela autorização de busca, com a
respectiva expedição de mandado, o Delegado de Polícia deverá fazê-lo de maneira
fundamentada, indicando, o mais precisamente possível, o local onde será cumprido, o
nome do proprietário, do morador ou alcunha, os motivos e os fins da diligência, instruindo
com peças mínimas que justifiquem a medida.
Art. 76. No curso da busca domiciliar, os executores deverão, por cautela, adotar
providências para resguardar bens, valores e numerários existentes no local e evitar
constrangimentos desnecessários aos moradores, providenciando os meios necessários
para que o morador e as testemunhas acompanhem a diligência em todas as
dependências do domicílio.
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Art. 77. É obrigatória a leitura do mandado antes do início da busca e, em caso de
resistência que a impossibilite, será feita tão logo a situação esteja sob controle dos
policiais.
Parágrafo único. Ocorrendo necessidade de entrada forçada, quando ausentes os
moradores, o Delegado de Polícia adotará medidas para o fechamento e lacração
do imóvel após a realização do ato que, neste caso, será necessariamente
presenciada por duas testemunhas, de preferência vizinhos, caso haja.
Art. 78. Após a realização da busca, mesmo quando a diligência resultar negativa, será
lavrado auto circunstanciado pelos executores, que assinarão juntamente com as duas
testemunhas presenciais, de tudo, comunicando-se a Autoridade Judiciária responsável.
Parágrafo único. Cópia do auto de exibição e apreensão será fornecido ao detentor
do material apreendido.
Art. 79. A busca em repartições públicas, quando necessária, será antecedida de contato
com o dirigente do órgão onde será realizada, aplicando-se, no que couber, o previsto
nesta Seção.
Seção VIII
DO EXAME DE CORPO DE DELITO E DAS PERÍCIAS EM GERAL

Art. 80. Deverá ser requisitado exame pericial sempre que a infração deixar vestígios,
conforme disposto no art. 158 do CPP 11.
Art. 10. Os documentos, instrumentos e objetos relacionados com o crime, após
apreendidos, deverão, quando necessário, ser imediatamente encaminhados a exame
pericial.
Art. 82. Quando se tratar de exame de local, o Delegado de Polícia providenciará, de
imediato, o isolamento da área onde houver sido praticada a infração penal, objetivando a
preservação do estado das coisas, até a chegada dos peritos, conforme disposto no art.
169 do CPP12.
Art. 83. O Delegado de Polícia providenciará a apreensão dos objetos que tiverem relação
com os fatos somente depois de liberados pelos peritos criminais, conforme art. 6º, inciso
II do CPP13.
Art. 84. Em casos de furtos, o Delegado de Polícia deverá providenciar os levantamentos
dos locais, como base nas qualificadoras de rompimento de obstáculos ou de escalada à
subtração da coisa.
Art. 85. Nos inquéritos por porte ilegal de arma, o Delegado de Polícia deverá juntar aos
autos o laudo de sua natureza e eficiência.
Art. 86. Na impossibilidade de realização de perícia direta deverá ser requisitada a
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indireta.
§ 1º. Para fins de elaboração de laudo de exame de corpo de delito indireto, o
Delegado de Polícia deverá abster-se de encaminhamento ao Instituto Médico
Legal de cópias dos boletins ou fichas de atendimento hospitalar de vítima de
infração penal, os quais deverão ser realizados diretamente na vítima, se
subsistirem vestígios, independentemente do tempo decorrido do evento.
§ 2º. Desaparecidos os vestígios ou não se localizando a vítima, a materialidade
delitiva poderá ser comprovada através de oitiva de testemunhas.
Art. 87. Sempre que necessário, o Delegado de Polícia solicitará ao Instituto de
Criminalística ou ao Instituto Médico Legal orientação ou auxílio na colheita do material a
ser examinado ou para a correta formulação dos quesitos.
Art. 88. A nomeação de perito não oficial somente deverá ocorrer na falta de peritos
oficiais ou quando, entre estes, não houver pelo menos um com habilitação profissional
específica para a realização do exame a ser feito.
Art. 89. Os peritos não oficiais serão nomeados pelo Delegado de Polícia dentre as
pessoas com habilitação técnica e nível superior de escolaridade, que prestarão
compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo.
Art. 90. Nos casos de perícias requisitadas por Carta Precatória, o Delegado de Polícia
deprecante formulará os quesitos e a deprecada providenciará, junto ao setor competente
da Polícia Científica, a realização do exame.
Art. 91. Ao solicitar exames ou encaminhar qualquer material para ser periciado, além das
informações já comuns ao ofício de remessa, neste deverá constar o nome do autor, a
filiação e o endereço, além de especificar a qual procedimento aquele material está
atrelado (IP, TCIP, BOC, etc.), e ainda, o inteiro teor do auto de apreensão.
Art. 92. O Delegado de Polícia deverá encaminhar os objetos apreendidos, excetuando-se
as substâncias entorpecentes, explosivos e aqueles que o foram em virtude de crimes
definidos na Lei nº 11.343/06 e especificados no artigo 62 caput 14, após devidamente
periciados, ao Juízo competente, juntamente com os autos de inquérito policial, ou
mediante ofício, quando aqueles já tiverem sido encaminhados ao Juízo.
Referências da Seção VIII, Capítulo V, Título I
11. Código de Processo Penal - Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de
delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.
12. Código de Processo Penal - Art. 169. Para efeito de exame de local onde houver sido praticada a infração, a
autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos, que
poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos ou esquemas ilustrativos. Parágrafo único. Os peritos
registrarão, no laudo, as alterações do estado das coisas e discutirão, no relatório, as conseqüências dessas alterações
na dinâmica dos fatos.
13. Código de Processo Penal - Art. 6º. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial
deverá: Inciso II – apreender os objetos que tiverem relação com os fatos, após liberados pelos peritos criminais.
14. Lei nº 11.343/06 - Art. 62. Os veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte, os
maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados para a prática dos crimes definidos
nesta Lei, após a sua regular apreensão, ficarão sob custódia da autoridade de polícia judiciária, excetuadas as armas,
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que serão recolhidas na forma de legislação específica.

Seção IX
DA CARTA PRECATÓRIA

Art. 93. A carta precatória deverá conter a síntese do fato apurado e os esclarecimentos
pretendidos e será instruída com a documentação necessária ao seu pleno cumprimento.
Art. 94. O interrogatório por meio de carta precatória somente ocorrerá quando
expressamente solicitado pelo Delegado de Polícia deprecante.
Art. 95. Cumprida a carta precatória, o Delegado de Polícia deprecado deverá devolvê-la
com as peças produzidas ou arrecadadas.
Art. 96. A carta precatória será autuada pela unidade deprecante e registrada em livro
próprio pela unidade deprecante e deprecada.
Art. 97. A numeração das folhas da carta precatória será feita pelo Delegado de Polícia
deprecado, no canto inferior direito, sem uso de carimbo.
Art. 98. As cartas precatórias procedentes de outros Estados ou a eles destinadas serão,
na Capital, intermediadas pela POLINTER, não ocorrendo no interior e na Região
Metropolitana, essa intermediação.
Parágrafo único. Quanto as cartas precatórias procedentes de unidades policiais do
interior e da região metropolitana do Estado, a serem cumpridas em Curitiba,
deverão ser encaminhadas diretamente as Divisões Policiais correspondentes.
Art. 99. O Delegado de Polícia deprecado deverá sempre dar a indispensável prioridade
ao cumprimento das cartas precatórias.
Seção X
DO INTERROGATÓRIO E DO INDICIAMENTO

Art. 100. No interrogatório, o Delegado de Polícia deverá informar ao interrogado do seu
direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas,
bem como deverá reproduzir, tanto quanto possível, as expressões empregadas pelo
interrogado, procurando esclarecer, numa sequência lógica, o fato e suas circunstâncias,
sem perder de vista o estabelecido nos arts. 186 e 187 do CPP 15.
§ 1º. Tratando-se de pessoa portadora de deficiência auditiva ou que não saiba ler,
escrever ou expressar-se, proceder-se-á na forma do artigo 53 desta Instrução
Normativa.
§ 2º. Havendo mais de um indiciado, estes serão interrogados separadamente.
Art. 101. Sempre deverão ser consignadas as perguntas que o interrogado se negar a
responder.
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Art. 102. Em qualquer caso, a reinquirição do indiciado poderá ocorrer, desde que
antecedida de despacho fundamentado do Delegado de Polícia.
Art. 103. O Delegado de Polícia deverá observar que a confissão é apenas um dos meios
de prova, devendo, portanto, ser acolhida de forma espontânea e guardar harmonia com
as demais provas coligidas, respeitando-se os direitos dos interrogados.
Art. 104. Se, antes da conclusão do inquérito policial, o Delegado de Polícia verificar que
o indiciado é autor de outros delitos não conhecidos, quando do indiciamento, e que
tenham conexão ou continência com o primeiro, deverá ouvi-lo sobre os novos fatos, em
novo interrogatório.
Art. 105. O Delegado de Polícia deverá justificar, nos procedimentos que presidir,
mediante despacho, as razões que o levaram a conferir a condição de indiciado a pessoa
imputada, classificando a infração penal infringida e a sua contribuição no resultado da
atividade delitiva. (art. 2, § 6º da Lei 12.830/2014)
§ 1º. Por ocasião da qualificação do indiciado, o Delegado de Polícia responsável
pelo procedimento investigatório criminal verificará a existência de cadastro no
Instituto de Identificação do Estado do Paraná, lançando, em caso positivo, o
número de RG no respectivo procedimento.
§ 2º. Inexistindo cadastro do indiciado no Instituto de Identificação do Estado do
Paraná e:
I – sendo possível sua identificação através de documento de identidade emitido em outro
Estado da Federação ou mediante outro documento previsto na Lei Federal nº
12.037/2009, o Delegado de Polícia solicitará, por meio eletrônico, ou, na impossibilidade,
por meio de ofício ou outro meio disponível, o número de cadastro individual no Instituto
de Identificação do Estado do Paraná, lançando o número obtido no respectivo
procedimento investigatório criminal;
II – não sendo possível sua identificação na forma prevista no artigo 2º da Lei Federal nº
12.037/2009, o Delegado de Polícia solicitará a presença do Instituto de Identificação do
Estado do Paraná na unidade, para que seja efetuada sua identificação com vistas à
geração do número de cadastro individual, lançando a informação no respectivo
procedimento investigatório criminal, observado o disposto nos arts. 4º e 5º da lei referida.
III – Na hipótese de qualificação indireta, em razão da ausência do indiciado,
independentemente de motivo, o Delegado de Polícia solicitará, por ofício, ou outro meio
disponível, o número de cadastro individual no Instituto de Identificação do Estado do
Paraná.
IV – Na hipótese de encaminhamento por meio de ofício, o Delegado de Polícia deverá
providenciar, visando agilizar o atendimento, também o encaminhamento de cópia via
e'mail ao Instituto de Identificação, inclusive nos casos em que servidores do referido
órgão comparecerem na unidade policial.
Art. 106. Quando imprescindível para a continuidade das investigações, o Delegado de
Polícia deverá representar pela Prisão Temporária do Indiciado, nos termos da Lei nº
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7.960/89 e da Lei 8.072/90, se hediondo o crime em apuração.
Art. 107. Em qualquer fase do inquérito policial, o Delegado de Polícia deverá examinar a
conveniência de representar pela prisão preventiva, regulada nos arts. 311 a 316 do
CPP¹6, ou, pela aplicação de medidas cautelares diversas.
Art. 108. O Delegado de Polícia deverá evitar a juntada em vários inquéritos policiais de
cópia do mesmo auto de interrogatório, no qual o indiciado tenha confessado a prática de
diversos crimes.
Art. 109. Em se tratando de crime continuado, é expressamente vedada a remessa à
Justiça de cópias reprográficas de Inquéritos Policiais, quando existir somente um
indiciado, com pluralidade de vítimas.
Referências da Seção X, Capítulo V, Título I
15. Código de Processo de Penal – Art. 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado
será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe
forem formuladas. Parágrafo único. O silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa.
Art. 187. O interrogatório será constituído de duas partes: sobre a pessoa do acusado e sobre os fatos. § 1º. Na primeira parte o
interrogando será perguntado sobre a residência, meios de vida ou profissão, oportunidades sociais, lugar onde exerce sua atividade,
vida pregressa, notadamente se foi preso ou processado alguma vez e, em caso afirmativo, qual o juízo do processo, se houve
suspensão condicional ou condenação, qual a pena imposta, se a cumpriu e outros dados familiares e sociais. § 2º. Na segunda parte
será perguntado sobre: I – ser verdadeira a acusação que lhe é feita; II – não sendo verdadeira a acusação, se tem algum motivo
particular a qua atribuí-la, se conhece a pessoa ou pessoas a quem deva ser imputada a prática de crime, e quais sejam, e se com
elas esteve antes da prática da infração ou depois dela; III – onde estava ao tempo em que foi cometida a infração e se teve notícia
desta; IV – as provas já apuradas; V – se conhece as vítimas e testemunhas já inquiridas ou por inquirir, e desde quando, e se tem o
que alegar contra elas; VI – se conhece o instrumento com que foi praticada a infração, ou qualquer objeto que com esta se relacione e
tenha sido apreendido; VII – todos os demais fatos e pormenores que conduzam à elucidação dos antecedentes e circunstâncias da
infração; VIII – se tem algo mais a alegar em sua defesa.
16. Código de Processo de Penal - Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a

prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do
querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do
crime e indício suficiente de autoria.(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das
obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:(Redação dada pela Lei
nº 12.403, de 2011).
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;(Redação dada pela
Lei nº 12.403, de 2011).
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I
do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei nº

12.403, de 2011).
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa
com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;(Redação dada pela Lei nº 12.403, de
2011).
IV - (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011).
Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou
quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em
liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Incluído pela Lei nº
12.403, de 2011).
Art. 314. A prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos ter o
agente praticado o fato nas condições previstas nos incisos I, II e III do caput do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada. (Redação dada pela
Lei nº 12.403, de 2011).
Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que
subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei nº 5.349, de
3.11.1967)
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Seção XI
DA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL

Art. 110. O civilmente identificado, em princípio, não será submetido à identificação
criminal, podendo-o ser quando:
I – o documento apresentar rasura ou tiver indício de falsificação;
II – o documento apresentado for insuficiente para identificar cabalmente o indiciado;
III – o indiciado portar documentos de identidade distintos, com informações conflitantes
entre si;
IV – a identificação criminal for essencial às investigações policiais, segundo despacho da
autoridade judiciária competente, que decidirá de ofício ou mediante representação da
autoridade policial, do Ministério Público ou da defesa;
V – constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações;
VI – o estado de conservação ou a distância temporal ou da localidade da expedição do
documento apresentado impossibilite a completa identificação dos caracteres essenciais.
Parágrafo único. Quando houver necessidade de identificação criminal, a
autoridade encarregada tomará as providências necessárias para evitar o
constrangimento do identificado.
Art. 111. A identificação criminal, que precederá de despacho fundamentado do Delegado
de Polícia incluirá o processo datiloscópico e o fotográfico, que serão juntados aos autos
da comunicação da prisão em flagrante, ou do inquérito policial ou outra forma de
investigação.
Parágrafo único. É vedado mencionar a identificação criminal do indiciado em
atestados de antecedentes ou em informações não destinadas ao juízo criminal,
antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.
Art. 112. As cópias dos documentos apresentados deverão ser juntadas aos autos do
inquérito, ou outra forma de investigação, ainda que consideradas insuficientes para
identificar o indiciado.
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§ 1º. A identificação civil é atestada por qualquer dos seguintes documentos:
I – carteira de identidade;
II – carteira de trabalho;
III – carteira profissional;
IV – passaporte;
V – carteira de identificação funcional;
VI – outro documento público que permita a identificação do indiciado, inclusive os
documentos de identificação militares.
§ 2º. Para os efeitos de identificação civil, independente do Estado emissor da
Carteira de Identificação, esta deverá ser aceita, por ter validade em todo território
nacional.
§ 3º. A Carteira Nacional de Habilitação, original, poderá ser aceita como
documento de identificação civil, ressalvados os casos duvidosos, quando a
Autoridade Policial deverá efetuar pesquisas por meio dos diversos recursos
disponíveis, informatizados ou não, para certificar-se que o documento
apresentado não se trata de falsificação ou adulteração.
Art. 113. Quando da impossibilidade de identificação do indiciado, com o seu verdadeiro
nome ou outros qualificativos, o Delegado de Polícia deverá, se for descoberta sua
qualificação, retificá-la, por termo, nos autos, sem prejuízo da validade dos atos
precedentes.
Seção XII
DOS PRAZOS PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL

Art. 114. O Delegado de Polícia deverá empenhar-se para concluir os inquéritos policiais
no prazo de 30 (trinta) dias, não havendo prisão em flagrante, valendo-se dos pedidos de
prorrogação, que deverão ser sempre fundamentados, apenas naqueles casos de
comprovada dificuldade para a elucidação do fato.
Parágrafo único. Se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou preventivamente,
o inquérito policial deverá terminar no prazo de 10 (dez) dias, contado o prazo,
nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão.
Art. 115. O inquérito policial, inserto na Lei nº 11.343/06, (Lei Antidrogas), será concluído
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no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando
solto, podendo o Delegado de Polícia, mediante pedido justificado, requerer a duplicação
dos respectivos prazos ao juiz, ouvido o Ministério Público.
Seção XIII
DO RELATÓRIO

Art. 116. Concluído o inquérito, o Delegado de Polícia fará minucioso relatório de tudo que
foi apurado, atentando-se para os princípios da objetividade, clareza e concisão, sendo
sua elaboração obrigatória.
Art. 117. No relatório, deverá o Delegado de Polícia proceder a um histórico do fato,
discorrer acerca das diligências realizadas e concluir sobre a materialidade e autoria da
infração penal.
Parágrafo primeiro. Nos casos dos crimes previstos pela Lei nº 11.343/2006,
deverá o Delegado de Polícia, relatar também, sumariamente, as circunstâncias do
fato, justificando as razões que a levaram à classificação do delito, indicando a
quantidade e natureza da substância ou do produto apreendido, o local e as
condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a
conduta, a qualificação e os antecedentes do agente.
Art. 118. O cabeçalho do relatório conterá o número do inquérito policial, a incidência
penal, o nome do indiciado e o nome da vítima.
Art. 119. Deverão ser evitadas, no relatório, transcrições extensas de termos de
inquirições, cumprindo ao Delegado de Polícia, quando necessário, repetir apenas os
trechos essenciais ao esclarecimento de sua exposição.
Art. 120. Após o relatório, o Delegado de Polícia determinará, por despacho, a remessa
dos autos à Justiça, juntamente com os objetos apreendidos, observando-se o disposto
no art. 91 desta normativa.
§ 1º. As armas e objetos apreendidos ou arrecadados pelos Delegados de Polícia,
com exceção de substâncias entorpecentes e explosivas, deverão ser
encaminhados ao juízo competente, com os respectivos autos, relacionados em
duas vias.
§ 2º. Caso o Delegado de Polícia deixe de encaminhar algum dos objetos
apreendidos, o fato deve ser certificado nos autos, com indicação do local onde
permanecerão depositados.
CAPÍTULO VI
DA PRISÃO EM FLAGRANTE

Art. 121. Apresentado o preso ao Delegado de Polícia, ouvirá este o condutor e colherá,
desde logo, sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo da entrega do
preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao
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interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo, após cada oitiva,
suas respectivas assinaturas, lavrando o Delegado de Polícia, ao final o auto.
§ 1º. Nos casos dos crimes tipificados na Lei nº 11.343/06, o Delegado de Polícia
deverá, quando da lavratura do respectivo procedimento, por despacho, justificar
os motivos que a nortearam para o enquadramento penal do fato, obedecendo às
disposições do art. 28, § 2º17 e art. 48, § 2º18do referido diploma legal.
§ 2º. Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da
materialidade do delito nos crimes tipificados na Lei nº 11.343/06, é suficiente o
laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial
ou, na falta deste, por pessoa idônea, devendo o Delegado de Polícia, quando da
comunicação da prisão ao juízo competente, encaminhar cópia do laudo
juntamente com o auto de prisão em flagrante.
Art. 122. Ao iniciar a lavratura do flagrante, o Delegado de Polícia deverá, sob pena de
possível nulidade da prisão e o consequente relaxamento da mesma, fazer menção e
referência expressas aos direitos e garantias previstos nos incisos LXII, LXIII e LXIV do
art. 5º da Constituição Federal19.
Art. 123. Na lavratura do auto de prisão em flagrante, o conduzido somente será
qualificado no momento de seu interrogatório, após a oitiva da última testemunha.
Art. 124. O Delegado de Polícia que presidir o Auto de Prisão em Flagrante Delito deverá
incrementá-lo com todas as informações possíveis para a efetiva aplicação da Lei Penal,
bem como representar, fundamentadamente, pela conversão da prisão em flagrante em
preventiva, desde que presentes os requisitos constantes nos artigos 312 e 313 do CPP,
ou por outra medida cautelar cabível, conforme disposto pelos incisos I e II do art. 282 do
CPP(19A), cujo pedido será encaminhado juntamente com a comunicação da prisão em
flagrante ao juiz.
§ 1º. Representando pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva,
deverá o Delegado de Polícia presidente dos autos do inquérito policial, caso
deferida esta, dar cumprimento ao mandado de prisão expedido pelo Juízo
respectivo junto ao sistema eletrônico E-Mandado.
§ 2º. Quanto presentes os requisitos, deverá o Delegado de Polícia representar
pelas seguintes medidas cautelares em substituição a prisão:
I – prisão domiciliar, quando o agente for:
a) maior de 80 (oitenta) anos;
b) extremamente debilitado por motivo de doença grave;
c) imprescindível aos cuidados de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com
deficiência;
d) gestante a partir do 7º (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco.
II – comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz,
para informar e justificar atividades;
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III – proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por
circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer
distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
IV – proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por
circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer
distante;
V – proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente
ou necessária para a investigação ou instrução;
VI – recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o
investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
VII – suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza
econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a
prática de infrações penais;
VIII – internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com
violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semiimputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;
IX – monitoração eletrônica.
Art. 125. Quando o conduzido não estiver em condições físicas ou psíquicas de ser
prontamente interrogado, o Delegado de Polícia concluirá o auto sem ouvi-lo, que, neste
caso, será qualificado, devendo a impossibilidade de seu interrogatório ser consignada
nos autos, hipótese em que deverá ser ouvido posteriormente, em auto de interrogatório e
na presença de duas testemunhas.
Art. 126. Quando o indiciado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o
Delegado de Polícia tomará as providências determinadas no § 3º do art. 304 do Código
de Processo Penal20.
Art. 127. Enquanto permanecer em cartório, o preso será acompanhado por, pelo menos,
dois policiais, com a missão exclusiva de custodiá-lo, aumentando-se este número,
sempre que a periculosidade ou a quantidade de presos o exigir.
Art. 128. O Delegado de Polícia deverá adotar medidas necessárias à preservação da
integridade física e moral do preso, em todos os casos de prisão, que, sempre que as
circunstâncias o exigirem, será submetido a exame de corpo de delito.
Art. 129. O preso deverá ser colocado em local e condições condizentes com a dignidade
da pessoa humana, evitando-se constrangê-lo com situações outras, além daquelas
inerentes à condição de custodiado.
Parágrafo único. Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de
fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte
do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito 21.
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Art. 130. O Delegado de Polícia comunicará imediatamente a prisão ao Juiz competente,
ao Ministério Público e à família do preso ou pessoa por ele indicada.
§ 1º. Em até 24 (vinte e quatro) horas após a prisão, deverá ser encaminhada
cópia integral do respectivo Auto de Prisão em Flagrante ao Juiz competente e à
Defensoria Pública, caso o autuado não informe o nome de seu advogado.
§ 2º. No mesmo prazo do § 1º, será entregue ao preso, mediante recibo, a Nota de
Culpa. (art. 306 do CPP)²²
§ 3º. A comunicação descrita no “caput” poderá ser realizada por qualquer meio
disponível, e será, quando da impossibilidade de comprovação física, certificada
nos autos pelo secretário do feito.
Art. 131. Quando se tratar de prisão de advogado, por crime no exercício da profissão,
para a lavratura do auto, o mesmo terá direito à presença de representante da Ordem dos
Advogados do Brasil, que, se assim o desejar, far-se-á representar, nos demais casos, o
Delegado de Polícia fará comunicação expressa à respectiva Seccional.
Art. 132. A prisão e autuação em flagrante de parlamentares federais ou estaduais,
apenas ocorrerá em casos de crime inafiançável, devendo o Delegado de Polícia, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, remeter os autos do inquérito policial à respectiva
Casa Legislativa.
Art. 133. Aos vereadores não se imporá prisão em flagrante, quando se tratar de crimes
de opinião, praticados no exercício do mandato e na circunscrição de seu município.
Art. 134. Os Juízes e Membros do Ministério Público não poderão ser presos senão por
ordem judicial ou em flagrante pela prática de crime inafiançável.
§ 1º. Ocorrendo prisão por crime inafiançável, o Delegado de Polícia, após
lavratura do auto de prisão em flagrante, procederá imediata apresentação do
magistrado ou membro do Ministério Público ao Presidente do Tribunal ou
Procurador-Geral respectivo, mediante ofício circunstanciado.
§ 2º. Tratando-se de crime afiançável, não haverá prisão e nem autuação, devendo
apenas ser feita a comunicação do fato ao Presidente do Tribunal ou ProcuradorGeral respectivo.
Art. 135. Ocorrendo prisão de servidores policiais civis, seja em flagrante ou em virtude de
mandado judicial, os mesmos, enquanto não perderem a condição de funcionários,
permanecerão em prisão especial, durante o curso da ação penal e até que a sentença
transite em julgado.
Art. 136. Ocorrendo prisão em flagrante de militares, o Delegado de Polícia deverá
solicitar a presença de membro da respectiva corporação, de preferência de nível
hierárquico igual ou superior ao do preso, visando acompanhar a lavratura do auto, e,
logo após, procederá à entrega do autuado à unidade militar que aquele representar, para
fins de custódia.
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Art. 137. Os agentes e funcionários diplomáticos não poderão ser presos ou detidos por
estarem imunes a toda jurisdição criminal ou civil.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, ainda, aos cônsules e
funcionários consulares de carreira, assim como seus familiares.
Art. 138. Os cônsules e funcionários consulares honorários somente gozarão de
imunidade com relação aos atos praticados no exercício de suas funções.
Art. 139. No caso de prisão de índio não-integrado ou não-emancipado, será solicitada a
presença de um representante da Fundação Nacional do Índio para atuar como curador.
Parágrafo único. Na impossibilidade do comparecimento de representante do órgão
de assistência ao índio, será indicada pessoa idônea para exercer a função prevista
neste item.
Referências do Capítulo VI, Título I
17. Lei 11.343/06 - Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo
pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às
seguintes penas: § 2º. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à
quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais
e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.
18. Lei 11.343/06 - Art. 48. O procedimento relativo aos processos por crimes definidos neste Título rege-se pelo
disposto neste Capítulo, aplicando-se, subsidiariamente, as disposições do Código de Processo Penal e da Lei de
Execução Penal. § 2º. Tratando-se da conduta prevista no artigo 28 desta Lei, não se imporá prisão em flagrante,
devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente ou, na falta deste, assumir o
compromisso de a ele comparecer, lavrando-se termo circunstanciado e providenciando-se as requisições dos exames
e perícias necessários.
19. Constituição Federal - Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXII. a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão
comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada; LXIII. o preso será
informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de
advogado; LXIV. o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial;
19-A. Código de Processo Penal – Art.282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas
observando-se a: I – necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal e, nos casos
expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II – adequação da medida à gravidade do crime,
circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011) § 1o
As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente.§ 2o As medidas cautelares serão decretadas
pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da
autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público.
20. Código de Processo Penal - Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e
colherá, desde logo, sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida,
procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é
feita, colhendo, após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade, afinal, o auto. § 3º. Quando o
acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será assinado por duas
testemunhas, que tenham ouvido sua leitura na presença deste.
21. Súmula Vinculante nº 11 do Superior Tribunal de Justiça - Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de
fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada
a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de
nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.
22. Código de Processo Penal - Art. 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados
imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou a pessoa por ele indicada. .§ 1o Dentro
em 24h (vinte e quatro horas) após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em
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flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. § 2º No
mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da
prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

CAPÍTULO VII
DAS PROVIDÊNCIAS RELACIONADAS A ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS POR CRIANÇAS E
ADOLESCENTES

Art. 140. Para a aplicação do disposto neste Capítulo, o Delegado de Polícia atentará
para o art. 2º da Lei nº 8.069/90, que considera criança a pessoa até doze anos de idade
incompletos a adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.
Art. 141. As crianças encontradas em ato infracional serão imediatamente entregues aos
pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade.
Art. 142. Em caso de flagrante de adolescentes pela prática de ato infracional, o Delegado
de Polícia adotará uma das seguintes providências:
I – encaminhamento incontinenti à delegacia especializada, juntamente com os objetos
apreendidos e as pessoas maiores de dezoito anos, que, porventura, tenham sido presas
com o adolescente;
II – no caso do inciso anterior, após as providências necessárias e, dependendo do caso,
o Delegado de Polícia encaminhará o imputável à unidade policial competente;
III – em não havendo unidade especializada, lavrará o auto de apreensão ou boletim de
ocorrência circunstanciada, na forma do art. 173 da Lei nº 8.069/90 23, observando sempre
o disposto nos arts. 174 e 175 da mesma Lei 24.
IV – instruir o procedimento com a certidão de nascimento, RG ou outro documento que
comprove a identidade e idade do adolescente.
Art. 143. Nos casos envolvendo crianças e adolescentes, o Delegado de Polícia deverá,
ainda, observar as orientações do juizado respectivo.
Art. 144. Havendo dúvida quanto à menoridade do conduzido, o Delegado de Polícia
determinará, de imediato, diligências visando verificar tal situação e, na impossibilidade de
solução do impasse em tempo hábil, procederá como se ele menor fosse.
Art. 145. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam
respeito a crianças e adolescentes, às quais se atribua autoria de ato infracional.
Parágrafo único. Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança
ou adolescente, vedando-se fotografia, referência a nome, apelido, filiação,
parentesco, residência e, inclusive, iniciais do nome e sobrenome.
Art. 146. Os Delegados de Polícia deverão manter contato com os Diretores dos Centros
de Sócioeducação das respectivas regiões, a fim de gestionar vagas nas unidades para
os adolescentes porventura apreendidos, observando-se o prazo máximo de 05 (cinco)
dias de permanência nas unidades policiais, desde que recolhidos em seção isolada dos
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adultos e com instalações apropriadas, comunicando-se os Delegados de Polícia e do
Ministério Público, em caso de não existirem vagas, para que sejam adotadas as medidas
legais.
Referências do Capítulo VII, Título I
23. Lei nº 8.069/90 - Art. 173. Em caso de flagrante de ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça a
pessoa, a autoridade policial, sem prejuízo do disposto nos arts. 106, parágrafo único, e 107, deverá: I – lavrar auto de
apreensão, ouvidos as testemunhas e o adolescente; II – apreender o produto e os instrumentos da infração; III –
requisitar os exames ou perícias necessários à comprovação da materialidade e autoria da infração. Parágrafo único.
Nas demais hipóteses de flagrante, a lavratura do auto poderá ser substituída por boletim de ocorrência
circunstanciada.
24. Lei nº 8.069/90 - Art. 174. Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será prontamente
liberado pela autoridade policial, sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante
do Ministério Público, no mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imediato, exceto quando, pela gravidade
do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para garantia de sua
segurança pessoal ou manutenção da ordem pública.
Art. 175. Em caso de não liberação, a autoridade policial encaminhará, desde logo, o adolescente ao representante do
Ministério Público, juntamente com cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência. § 1º. Sendo impossível a
apresentação imediata, a autoridade policial encaminhará o adolescente a entidade de atendimento, que fará a
apresentação ao representante do Ministério Público no prazo de vinte e quatro horas. § 2º. Nas localidades onde não
houver entidade de atendimento, a apresentação far-se-á pela autoridade policial. À falta de repartição policial
especializada, o adolescente aguardará a apresentação em dependência separada da destinada a maiores, não
podendo, em qualquer hipótese, exceder o prazo referido no parágrafo anterior.

CAPÍTULO VIII
DOS PROCEDIMENTOS E MEDIDAS ASSEGURADOS À PROTEÇÃO DO IDOSO

Art. 147. Às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, que figurem como
vítima, é assegurada a prioridade na tramitação dos procedimentos e na execução dos
atos de diligências que compõem o inquérito policial.
Art. 148. É proibida a aplicação dos arts. 181 e 182 do CP 25 aos crimes definidos na Lei
10.741/03.
Art. 149. Compete o Delegado de Polícia observar os crimes previstos na Lei n°
10.741/03, cuja pena máxima privativa de liberdade não seja superior a 4 (quatro) anos,
aplicando-se o procedimento previsto na Lei nº 9.099/95 26, e, subsidiariamente, no que
couber, as disposições do CP e do CPP.
Parágrafo único. Os crimes definidos na Lei nº 10.741/03 27 são de ação penal
pública incondicionada.
Referências do Capítulo VIII, Título I
25. Art. 181. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, em prejuízo: I – do cônjuge, na
constância da sociedade conjugal; II – de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil
ou natural.
Art. 182. Somente se procede mediante representação, se o crime previsto neste título é cometido em prejuízo: I – do
cônjuge desquitado ou judicialmente separado;
II – de irmão, legítimo ou ilegítimo; III – de tio ou sobrinho, com quem o agente coabita.
26. Lei nº 9.099/95 - Art. 94 da Lei nº10.741/03. Aos crimes previstos nesta Lei, cuja pena máxima privativa de liberdade
não ultrapasse 4 (quatro) anos, aplica-se o procedimento previsto na Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, e,
subsidiariamente, no que couber, as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal. *O STF, em
16.6.2010, julgou parcialmente procedente a ADIn n. 3.096, para dar interpretação conforme a CF, com redução de
texto, para suprimir a expressão “do CP e”, no sentido de aplicar-se apenas o procedimento sumaríssimo previsto na Lei
n. 9.095/95, e não outros benefícios ali previstos.
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27. Lei nº 10.741/03 - Art. 95 da Lei nº 10.741/03. Os crimes definidos nesta Lei são de ação penal pública
incondicionada, não se lhes aplicando os arts. 181 e 182 do CP.

CAPÍTULO IX
DOS PROCEDIMENTOS POLICIAIS RELACIONADOS AOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR CONTRA A MULHER

Art. 150. Na hipótese da iminência ou da prática da violência doméstica e familiar contra a
mulher, o Delegado de Polícia que tomar conhecimento da ocorrência adotará, de
imediato, as providências legais cabíveis.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo ao descumprimento de
medida protetiva de urgência deferida.
Art. 151. O Delegado de Polícia, em casos de atendimento à mulher em situação de
violência doméstica e familiar, deverá observar o que dispõe o art. 11 da Lei nº
11.340/0628, e adotar, de imediato, feito o registro da ocorrência, os procedimentos
previstos no art. 1229 de referida Lei.
Referências do Capítulo IX, Título I
28. Lei nº 11.340/06 - Art. 11. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade
policial deverá, entre outras providências: I – garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao
Ministério Público e ao Poder Judiciário; II – encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico
Legal; III – fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando houver risco de
vida. IV – se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou
do domicílio familiar; V – informar à ofendida os direitos a ela conferidos nesta Lei e os serviços disponíveis.
29. Lei nº 11.340/06 - Art. 12.Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da
ocorrência, deverá a autoridade policial adotar, de imediato, os seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles
previstos no Código de Processo Penal: I – ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a
termo, se apresentada; II – colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias;
III – remeter, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida, para a
concessão de medidas protetivas de urgência; IV – determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida
e requisitar outros exames periciais necessários; V – ouvir o agressor e as testemunhas; VI – ordenar a identificação do
ofensor e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes criminais, indicando a existência de mandado de prisão ou
registro de outras ocorrências policiais contra ele; VII – remeter, no prazo legal, os autos de inquérito policial ao juiz e ao
Ministério Público. § 1º. O pedido da ofendida será tomado a termo pela autoridade policial e deverá conter: I –
qualificação da ofendida e do agressor; II – nome e idade dos dependentes; III – descrição sucinta do fato e das
medidas protetivas solicitadas pela ofendida. § 2º. A autoridade policial deverá anexar ao documento referido no § 1º o
boletim de ocorrência e cópia de todos os documentos disponíveis em posse da ofendida. § 3º. Serão admitidos como
meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde.

CAPÍTULO X
DOS PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A HOMICÍDIO E/OU LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE
INTERVENÇÃO POLICIAL

Art. 152. Compete ao responsável pela equipe dos policiais civis ou ao policial civil
envolvido em ação policial que resulte homicídio e/ou lesão corporal decorrente de uso de
arma de fogo a adoção das seguintes providências:
I – Acionamento do socorro, via CEPOL, ou outro meio de comunicação disponível;
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II – Isolamento do local;
III – Comunicação da ocorrência ao Delegado de Polícia da unidade policial em que
estiver lotado;
IV – Comunicação da ocorrência à Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP, e
ao Centro de Operações Policiais Especiais – COPE, quando os fatos se derem em
Curitiba ou na Região Metropolitana;
V – Comunicação ao Delegado Chefe da Subdivisão Policial da circunscrição dos fatos,
que acionará, caso haja, o Setor de Homicídios e o Grupo de Diligências Especiais –
GDE, quando os fatos se derem no Interior do Estado;
VI – Providenciar a entrega imediata das armas dos policiais civis envolvidos na
ocorrência ao COPE, quando os fatos se derem em Curitiba ou na Região Metropolitana;
VII – Providenciar a entrega imediata das armas dos policiais civis envolvidos na
ocorrência ao Grupo de Diligências Especiais – GDE, ou Subdivisão Policial da área onde
ocorrerem os fatos, quando os fatos se derem no Interior do Estado;
VIII – Elaboração de relatório ao Delegado de Polícia responsável pela unidade policial
em que estiver lotado.
§ 1º – O socorro mencionado no inciso I, deste artigo, deverá ser realizado por
meio do SIATE ou outro grupamento de socorro especializado em atendimento ao
trauma em emergência disponível na região da ocorrência.
§ 2º – Em situações excepcionais, onde não houver possibilidade de acionamento
de socorro especializado, ou, quando verificada a necessidade imediata de
remoção, em vista de risco de morte a lesionados, o socorro deverá ser realizado
pelos servidores envolvidos na ocorrência, preferencialmente, dentre aqueles que
possuírem treinamento específico para atendimento ao trauma em emergência.
Art. 153 Compete à Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP, na Capital
e Região Metropolitana e à Subdivisão Policial da área da ocorrência, por meio da
Delegacia de Homicídios ou do Setor de Homicídios, no Interior do Estado, através de
seus Delegados de Polícia, a adoção das seguintes providências:
I - Atendimento ao local da ocorrência;
II - Acionamento do Instituto de Criminalística – IC, Instituto Médico Legal – IML, e
Instituto de Identificação;
III – Requisição de perícias;
IV – Adoção de todas as providências necessárias para a elucidação dos fatos;
V – Registro da ocorrência;
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VI – Formalização das apreensões relacionadas à ocorrência;
VII – Instauração de Inquérito Policial;
VIII – Encaminhamento de cópia do relatório para a unidade policial de lotação dos
policiais, por meio da respectiva Divisão Policial;
IX – Encaminhamento imediato do boletim de ocorrência ou informação de intervenção
policial envolvendo homicídio e/ou lesão corporal mediante uso de arma de fogo para a
Corregedoria Geral da Polícia Civil – CGPC, por meio do
e-mail
cgpc_noticiadeconfronto@pc.pr.gov.br;
X – Encaminhamento do relatório de atendimento da ocorrência para a Corregedoria
Geral da Polícia Civil – CGPC, quando os fatos se derem em Curitiba e Região
Metropolitana, ou Corregedoria de Área, quando se derem no Interior do Estado.
§ 1º – Quando, por qualquer motivo, houver impossibilidade de comparecimento do
Instituto Médico Legal, Instituto de Criminalística e Instituto de Identificação no local
da ocorrência, deverá o Delegado de Polícia proceder conforme dispõe os §§ 1º e
2º do artigo 159 e 179 “caput” do Código de Processo Penal³º;
§ 2º – Quando não houver Delegacia de Homicídios ou Setor de Homicídios na
sede da Subdivisão Policial, deverá o Delegado Chefe desta designar Delegado e
equipe para cumprimento das providências descritas nos incisos I a X;
§ 3º – No caso de homicídio decorrente de intervenção policial, deverá ser
requisitado ao Instituto Médico Legal – IML, que durante o exame necroscópico
seja obrigatória a realização de exame interno, documentação fotográfica e coleta
de vestígios encontrados.
Art. 154 Compete ao Centro de Operações Policiais Especiais – COPE, em Curitiba e
Região Metropolitana e Subdivisão Policial, por meios próprios ou do Grupo de Diligências
Especiais – GDE, no Interior do Estado, a adoção das seguintes providências:
I – Auxílio na preservação do local da ocorrência;
II – Acompanhamento dos policiais envolvidos até o encerramento da ocorrência;
III – Arrecadação das armas utilizadas pelos servidores policiais civis envolvidos na
ocorrência, depois de realizado o levantamento do local, e imediata entrega à equipe da
Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP;
Parágrafo único – Quando não houver Grupo de Diligências Especiais na sede da
Subdivisão Policial, deverá o Delegado Chefe desta designar equipe para
cumprimento das providências que couber àquele grupamento.
Art. 155 Compete ao Delegado de Polícia responsável pela unidade policial de
lotação do servidor envolvido na ocorrência a adoção das seguintes providências:
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I – Deslocamento ao local da ocorrência;
II – Comunicação da ocorrência à Divisão Policial respectiva;
III – Encaminhamento do servidor envolvido na ocorrência ao Centro de Atendimento
Psicossocial – CAPS, para avaliação;
IV – Avaliação quanto a necessidade de remanejamento interno, dentro da própria
unidade policial, do servidor envolvido na ocorrência;
V – Dar continuidade ao Inquérito Policial que originou a ação policial, se houver, caso
não haja designação de outra autoridade para continuar na presidência do feito;
VI – Encaminhamento de cópia do Boletim de Ocorrência e do relatório dos policiais
envolvidos na ocorrência para a respectiva Divisão Policial.
§ 1º – No caso de ocorrência que não possua inquérito policial em trâmite, o
Delegado de Polícia responsável pela circunscrição dos fatos deverá proceder a
instauração imediata para apuração dos fatos que originaram a ação policial.
§ 2º – O Delegado de Polícia responsável pela presidência do inquérito policial que
apurar os fatos que originaram a ação policial, deverá, quando de sua conclusão ,
adotar as seguintes providências:
a) Para os fatos ocorridos na Capital e Região Metropolitana, encaminhar cópia do
inquérito policial à Corregedoria Geral da Polícia Civil e à Divisão de Homicídios e
Proteção à Pessoa,
b) Para os fatos ocorridos no Interior do Estado, encaminhar cópia à Corregedoria
de Área respectiva e à Delegacia de Homicídios ou Subdivisão Policial responsável
pela apuração da ocorrência decorrente da intervenção policial;
§ 3º – A instauração do inquérito policial mencionado neste artigo, referente a
apuração dos fatos que originaram a ação policial, ocorrerá sem prejuízo da
instauração do inquérito policial para apurar o homicídio e/ou lesão corporal
mencionado no artigo 153.

Art. 156 – Compete à Corregedoria Geral da Polícia Civil a adoção das seguintes
providências:
I – Acompanhamento do Inquérito Policial instaurado para apuração das lesões corporais
e/ou do homicídio em decorrência de intervenção policial;
II – Acompanhamento do Inquérito Policial originário da ação policial, se houver;
III – Análise quanto a necessidade de instauração de procedimento administrativo ou
outras deliberações;
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Art. 157 – Compete à Divisão Policial a que o policial envolvido na ocorrência se encontrar
subordinado comunicá-la ao Delegado Geral da Polícia Civil e ao Corregedor Geral da
Polícia Civil;
Art. 158 – As providências relacionadas a homicídio e/ou lesão corporal decorrente de
ação policial que envolverem servidores da Corregedoria Geral da Polícia Civil, Divisão de
Homicídios e Proteção à Pessoa, Centro de Operações Policiais Especiais, Subdivisões
Policiais, Delegacias de Homicídio e Grupos de Diligências Especiais, seguirão os
mesmos procedimentos previstos neste capítulo.
Parágrafo único – Os casos de homicídio e/ou lesão corporal decorrente de uso
de arma de fogo que tiverem como vítima servidores policiais civis, da ativa ou
inativos, e demais servidores que mantenham vínculo com a Instituição Policial
Civil, deverão seguir os mesmos procedimentos previstos neste capítulo.
Referências do Capítulo X, Título I
30. Art.159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.
§ 1o Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior
preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.(Redação dada
pela Lei nº 11.690, de 2008)
§ 2o Os peritos não oficiais prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo.
Art. 179. No caso do §1o do art.159, o escrivão lavrará o auto respectivo, que será assinado pelos peritos e, se presente ao
exame, também pela autoridade.

CAPÍTULO XI
DA CONCESSÃO E DO RECOLHIMENTO DA FIANÇA

Art. 159. Nos casos de crimes afiançáveis na esfera policial, o Delegado de Polícia, em
conformidade com o art. 322 do CPP, arbitrará a fiança independentemente de
requerimento, desde que não haja qualquer das restrições previstas nos arts. 323 e 324
do referido diploma legal.³¹
Parágrafo único. A fiança somente poderá ser prestada na unidade policial até o
momento da comunicação da prisão em flagrante ao Poder Judiciário.
Art. 160. Quando do exame da concessão de fiança, o Delegado de Polícia deverá
também atentar para as causas de aumento e diminuição da pena, hipóteses de concurso
formal e material, e crime continuado.
Parágrafo único. Aplicam-se, para fins dos cálculos acima, os percentuais que mais
aumentem ou que menos diminuam a pena.
Art. 161. Não haverá distinção entre brasileiro e estrangeiro para efeito de concessão de
fiança.
Art. 162. A decisão que conceder ou denegar a fiança será devidamente fundamentada no
auto prisional.
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Parágrafo único. O valor arbitrado, em conformidade com o art. 325, I, e seu § 1º, II
e III do CPP³², deverá ser justificado fundamentadamente segundo o art. 326³³ do
mesmo diploma legal.
Art. 163. O recolhimento da fiança prestada será feito em banco conveniado.
Parágrafo único. O valor da fiança deverá ser recolhido em depósito judicial
remunerado nas agências da Caixa Econômica Federal, conforme orientações do
Tribunal de Justiça do Paraná, em nome do afiançado e a disposição do Juízo
competente, após lavratura do termo em livro próprio.
Art. 164. O depósito de valores em dinheiro será feito até o primeiro dia útil seguinte ao
recebimento, ressalvados os casos de comprovada impossibilidade.
Art. 165. Juntar-se-á aos autos do inquérito policial a cópia ou certidão autenticada do
termo de fiança e o seu comprovante de recolhimento.
Referências do Capítulo XI, Título I
31. Código de Processo Penal - Art. 322.A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração
cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro) anos.(Redação dada pela Lei nº 12.403, de
2011).
Parágrafo único. Nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz, que decidirá em 48 (quarenta e oito) horas.
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
Art. 323. Não será concedida fiança:(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
I - nos crimes de racismo;(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
II - nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e nos definidos como crimes
hediondos;(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
III - nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
IV - (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011).
V - (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011).
Art. 324. Não será, igualmente, concedida fiança:(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
I - aos que, no mesmo processo, tiverem quebrado fiança anteriormente concedida ou infringido, sem motivo justo,
qualquer das obrigações a que se referem os arts. 327 e 328 deste Código;(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
II - em caso de prisão civil ou militar;(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
III - (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011).
IV - quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312). (Redação dada pela Lei
nº 12.403, de 2011).
Art.327.A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for
intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança
será havida como quebrada.
Art.328.O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência, sem prévia permissão
da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela
autoridade o lugar onde será encontrado.
*om esta alteração a Autoridade Policial não poderá mais conceder fiança nos crimes apenados com detenção em que
a pena máxima seja superior a 4 anos.
32. Constituição Federal - Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
a) (revogada);(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
b) (revogada);(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
c) (revogada).(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
I - de 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau
máximo, não for superior a 4 (quatro) anos;(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
II - de 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada for
superior a 4 (quatro) anos.(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
§ 1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:(Redação dada pela Lei nº 12.403, de
2011).
I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código;(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços); ou(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
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III - aumentada em até 1.000 (mil) vezes.(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
33. Art.326.Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições
pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a
importância provável das custas do processo, até final julgamento.

CAPÍTULO XII
DAS COISAS APREENDIDAS

Art. 166. Na elaboração do respectivo auto de exibição e apreensão ou auto de
apreensão, o Delegado de Polícia deverá consignar o local e em poder de quem foram os
bens encontrados, bem como em que circunstâncias, mencionando nomes, RG’s,
endereços (residencial e/ou profissional) e pontos de referência das testemunhas da
exibição e apreensão ou apreensão, inclusive dos servidores policiais civis, objetivando
facilitar futura localização destes.
§ 1º. O auto de apreensão de qualquer produto constituído por substância
entorpecente deve mencionar, dentre outros requisitos, a quantidade, a unidade, o
peso, o volume, o conteúdo e a descrição do recipiente ou invólucro.
§ 2º. Sempre que possível, deverão os objetos apreendidos serem fotografados.
Art. 167. Nas unidades policiais haverá depósito e/ou cofre destinado à guarda das coisas
apreendidas.
§ 1º. Sendo a apreensão em moeda corrente, deverá ser depositada em conta
judicial, nos mesmos moldes dos depósitos dos valores da fiança.
§ 2º. Os valores em moeda estrangeira seguirão o mesmo destino, porém,
devidamente convertidos pelo respectivo banco.
Art. 168. As coisas apreendidas e recolhidas no depósito e/ou cofre ficarão sob a
responsabilidade do chefe de cartório ou, de servidor expressamente designado pelo
Delegado de Polícia, até remessa ao órgão competente.
Art. 169. As coisas arrecadadas somente serão recolhidas ao depósito, após lavratura do
respectivo Auto de Exibição e Apreensão, cuja cópia deverá ficar arquivada sob
responsabilidade do chefe de cartório ou servidor designado.
Art. 170. Quando a coisa apreendida, por sua natureza ou volume, não puder ser
acondicionada no depósito, será guardada em local apropriado, juntando-se aos autos a
documentação comprobatória de seu destino.
Art. 171. As substâncias entorpecentes ou afins, tão logo sejam apreendidas, serão
acondicionadas em embalagens, devidamente lacradas, contendo a indicação de sua
natureza, peso, e o número do respectivo inquérito policial ou termo circunstanciado de
infração penal.
§ 1º. As unidades competentes para apuração de crimes relacionados à Lei nº
11.343/06, deverão possuir balanças de precisão destinadas à pesagem das
substâncias apreendidas, cujas informações, quando lançadas nos respectivos
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autos, deverão especificar, dentre outras, o tipo de balança utilizada.
§ 2º. Observar-se-á, quando da apreensão de objetos usados para a prática de
crimes, bem como quando for utilizado dinheiro ou cheque emitido como ordem de
pagamento, o que, a respeito, dispõe a Lei nº 11.343/06, no seu artigo 62, §§ 1º e
234.
Art. 172. Realizada a perícia e concluído o procedimento de polícia judiciária, o Delegado
de Polícia providenciará, com a brevidade possível, a remessa das coisas apreendidas ao
órgão competente.
Art. 173. Quando cabível, a restituição de coisas apreendidas será feita mediante termo
próprio, observando-se o disposto no art. 120 e parágrafos 35 do CPP.
Art. 174. Na devolução de bens apreendidos, em face de procedimento policial, deverá o
Delegado de Polícia exigir, quando da devolução, nota fiscal ou qualquer outro documento
comprobatório da propriedade e, na impossibilidade de apresentação, proceder a auto de
reconhecimento de objeto ou coisa.
§ 1º. No caso de veículos automotores, só deverá ser entregue após se verificar se
atende às condições de trafegabilidade, estabelecidas pela Lei nº 9.503/97, e ao
seu proprietário, quando habilitado, caso contrário, à pessoa habilitada indicada por
ele, acostando-se cópia do documento de habilitação nos autos.
§ 2º. Em se tratando de veículos com impossibilidade de entrega e cuja custódia
não mais interesse à apuração dos procedimentos de polícia judiciária, deverá o
Delegado de Polícia, a qualquer tempo, para preservação de seu valor, evitar sua
deterioração e depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção,
solicitar ao Juízo respectivo, nos termos do artigo 144-A, do CPP, a sua devida
alienação antecipada.
Art. 175. Sob pena de responsabilidade, fica expressamente proibido o uso de coisas
apreendidas por servidores policiais civis, ainda que na condição de fiel depositário, salvo
se houver autorização judicial provisória ou sentença definitiva destinando o bem ao
Estado.
Art. 176. Nos casos de inquéritos policiais que apurarem crimes de tráfico ilícito de
drogas, previstos na Lei 11.343/2006, iniciados mediante auto de prisão em flagrante, o
Delegado de Polícia, depois do prazo de dez dias do recebimento do respectivo auto, pelo
juiz de direito, solicitará, se este não o determinar, a destruição das drogas apreendidas,
guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitivo.
§ 1º. O Delegado de Polícia competente, após autorizado, executará a destruição
das drogas no prazo de 15 (quinze) dias, na presença do Ministério Público e da
autoridade sanitária.
§ 2º. O local onde se executará a destruição deverá ser vistoriado antes e depois
desta, sendo após, lavrado auto circunstanciado pelo Delegado de Polícia, onde
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será certificado a destruição total das drogas.
Art. 177. Nos casos de inquéritos policiais que apurarem crimes de tráfico ilícito de
drogas, previstos na Lei 11.343/2006, sem ocorrência de prisão em flagrante, a
incineração será realizada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da
apreensão, guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitivo, aplicandose, no que couber, o procedimento do artigo 176 e seus parágrafos, desta Instrução
Normativa.
§ 1º. Encerrado o processo penal ou arquivado o inquérito policial, caso o juiz não
determine de ofício, o Delegado de Polícia deverá representar pela destruição das
amostras guardadas para contraprova, aplicando-se, no que couber, o
procedimento do artigo 176 e seus parágrafos, desta Instrução Normativa.
§ 2º. A autorização judicial de que trata o caput deste artigo é dispensável quando
se tratar de plantações ilícitas, de conformidade com o disposto no caput do art. 32
da Lei nº 11.343/0636.
Art. 178. Não se evidenciando infração penal, ou nas hipóteses em que não for conhecida
a vítima ou o proprietário, os bens ou valores apreendidos ou arrecadados deverão ser
identificados com o registro policial que lhe deu causa e guardados até que haja
determinação superior sobre sua destinação.
Parágrafo único. Quando da apreensão de armas, acessórios ou munições que não
constituam prova no inquérito, o Delegado de Polícia deverá encaminhá-los à
Delegacia de Explosivos, Armas e Munições, que providenciará o encaminhamento
ao Comando do Exército para os fins previstos no parágrafo único do art. 25 da Lei
nº 10.826/0337.
Referências do Capítulo XII, Título I
34. Lei nº 11.343/06 - Art. 62. Os veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte, os
maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados para a prática dos crimes definidos
nesta Lei, após a sua regular apreensão, ficarão sob custódia da autoridade de polícia judiciária, excetuadas as armas,
que serão recolhidas na forma de legislação específica. § 1º Comprovado o interesse público na utilização de qualquer
dos bens mencionados neste artigo, a autoridade de polícia judiciária poderá deles fazer uso, sob sua responsabilidade
e com o objetivo de sua conservação, mediante autorização judicial, ouvido o Ministério Público. § 2º Feita a apreensão
a que se refere o caput deste artigo, e tendo recaído sobre dinheiro ou cheques emitidos como ordem de pagamento, a
autoridade de polícia judiciária que presidir o inquérito deverá, de imediato, requerer ao juízo competente a intimação do
Ministério Público.
35. Código de Processo Penal - Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou
juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. §1 o Se duvidoso esse
direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 (cinco) dias para a
prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente. §2 o O incidente autuar-se-á também em apartado e só
a autoridade judicial o resolverá, se as coisas forem apreendidas em poder de terceiro de boa-fé, que será intimado
para alegar e provar o seu direito, em prazo igual e sucessivo ao do reclamante, tendo um e outro dois dias para
arrazoar. §3o Sobre o pedido de restituição será sempre ouvido o Ministério Público. §4o Em caso de dúvida sobre quem
seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas em mãos de
depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea. §5 o Tratando-se de coisas facilmente
deterioráveis, serão avaliadas e levadas a leilão público, depositando-se o dinheiro apurado, ou entregues ao terceiro
que as detinha, se este for pessoa idônea e assinar termo de responsabilidade.
36. Lei nº 11.343/06 - Art. 32. As plantações ilícitas serão imediatamente destruídas pelo delegado de polícia na forma
do art. 50-A, que recolherá quantidade suficiente para exame pericial, de tudo lavrando auto de levantamento das
condições encontradas, com a delimitação do local, asseguradas as medidas necessárias para a preservação da prova.
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37. Lei nº 10.826/03 - Art. 25. Armas de fogo, acessórios e munições apreendidos serão, após elaboração do laudo
pericial e sua juntada aos autos, encaminhados pelo juiz competente, quando não mais interessarem à persecução
penal, ao Comando do Exército, para destruição, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
Parágrafo único. As armas de fogo apreendidas ou encontradas e que não constituam prova em inquérito policial ou
criminal deverão ser encaminhadas, no mesmo prazo, sob pena de responsabilidade, pela autoridade competente para
destruição, vedada a cessão para qualquer pessoa ou instituição,

CAPÍTULO XIII
DO SEQUESTRO E DA INDISPONIBILIDADE DOS BENS

Art. 179. Sempre que houver indícios veementes de que o investigado/indiciado adquiriu
bens imóveis com os proventos da infração, o Delegado de Polícia representará ao juiz
competente pelo sequestro desses bens, ainda que tenham sido transferidos a terceiro,
ocorrendo o mesmo quando se tratar de bens móveis não sujeitos à busca e apreensão.
Art. 180. Efetuado o sequestro, o Delegado de Polícia deverá concluir o inquérito policial
com a indispensável brevidade, a fim de evitar que a medida seja prejudicada, conforme o
previsto no inciso I do art. 131 do CPP38.
Art. 181. A representação pelo sequestro será instruída com peças comprobatórias da
conveniência da medida.
Art. 182. Tratando-se da apuração de infração penal capitulada na Lei nº 8.429/92,
concernente a atos de improbidade administrativa, o Delegado de Polícia representará ao
juiz pela decretação da indisponibilidade dos bens do indiciado, em face do que dispõe o
§ 4º do art. 37 da Constituição Federal39.
Referências do Capítulo XIII, Título I
38. Código de Processo Penal - Art. 131.O seqüestro será levantado: I- se a ação penal não for intentada no prazo de
sessenta dias, contado da data em que ficar concluída a diligência;

39. Constituição Federal - Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: § 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão
dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, na forma e
gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

CAPÍTULO XIV
DOS INCIDENTES

Art. 183. Quando a autoridade superior verificar a ocorrência de graves irregularidades na
condução do inquérito policial que prejudique a eficácia da investigação ou motivado por
interesse público, poderá avocá-lo ou propor a designação de outro Delegado de Polícia
para presidi-lo, devendo, para tanto, fundamentar nos autos os motivos da medida.
Art. 184. Tratando-se de avocação, motivada por irregularidades, o Delegado de Polícia
responsável encaminhará à Corregedoria Geral da Polícia Civil, cópia do respectivo auto,
para as medidas administrativas julgadas cabíveis.
Art. 185. Quando, no curso da investigação, houver indícios da prática de crimes por parte
de Magistrado ou membro do Ministério Público, o Delegado de Polícia remeterá,
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imediatamente, os autos ao Tribunal competente ou Procurador-Geral respectivo, para as
providências adequadas.
Art. 186. Em caso de extravio ou destruição dos autos originais, será feita a restauração,
aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 541 e seguintes do CPP.
Art. 187. Os pedidos de informações de habeas corpus e mandados de segurança serão
atendidos, com a devida celeridade, pelo presidente do feito, cabendo ao superior
hierárquico as devidas informações, em caso de ausência daquele.
Art. 188. Surgindo, em qualquer fase do inquérito, dúvidas quanto a higidez mental do
indiciado, o Delegado de Polícia representará ao juiz competente no sentido de ser o
mesmo submetido a exame de insanidade mental, consoante recomenda o art. 149, § 1º
do CPP40.
Art. 189. Ocorrendo autuação do indiciado em flagrante delito, por crime inafiançável ou
afiançável, sem o recolhimento de fiança, situações que determinam seu encarceramento,
deverá o Delegado de Polícia, após concluída a autuação, representar ao juiz competente
para fins de cumprimento da providência determinada no caput do art. 150 do CPP 41,
juntando-se cópia do auto de prisão em flagrante à referida representação, que será
encaminhada à Justiça em apartado.
Referências do Capítulo XIV, Título I
40. Código de Processo Penal - Art. 149. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz
ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente,
irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal. §1o O exame poderá ser ordenado ainda na
fase do inquérito, mediante representação da autoridade policial ao juiz competente.

41. Código de Processo Penal - Art. 150. Para o efeito do exame, o acusado, se estiver preso, será internado em
manicômio judiciário, onde houver, ou, se estiver solto, e o requererem os peritos, em estabelecimento adequado que o
juiz designar.

CAPÍTULO XV
DA INTERCEPTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS, DE TELEMÁTICA E DE IMAGEM

Art. 190. A interceptação telefônica, telemática e de imagem para prova em investigação
criminal, dependerá de decisão judicial e correrá em autos apartados, não devendo
constar nos autos principais, em virtude da exigência legal de sigilo, referência à
interceptação pleiteada. (Art. 8º da Lei nº 9.296/96) 42
Art. 191. A representação por qualquer das interceptações deverá conter a demonstração
de que sua realização é necessária à apuração da infração penal investigada. Para tanto,
deve o Delegado de Polícia:
I – descrever com clareza a situação objeto da investigação;
II – apresentar a qualificação dos investigados ou justificar a impossibilidade de fazê-lo;
III – indicar os meios a serem empregados;
44

IV – instruir a representação com peças do inquérito policial que entender necessárias à
comprovação da necessidade da medida.
Art. 192. Deferido o pedido e após a expedição dos respectivos alvarás, o Delegado de
Polícia, via ofício, dará ciência da diligência a ser realizada ao representante do Ministério
Público, que poderá acompanhar a realização da operação.
Referências do Capítulo XV, Título I
42. Lei nº 9.296/96 - Art. 8° A interceptação de comunicação telefônica, de qualquer natureza, ocorrerá em autos
apartados, apensados aos autos do inquérito policial ou do processo criminal, preservando-se o sigilo das diligências,
gravações e transcrições respectivas. Parágrafo único. A apensação somente poderá ser realizada imediatamente
antes do relatório da autoridade, quando se tratar de inquérito policial (Código de Processo Penal, art.10, § 1°) ou na
conclusão do processo ao juiz para o despacho decorrente do disposto nos arts. 407, 502 ou 538 do Código de
Processo Penal.

TÍTULO II
DOS LIVROS

Art. 193. São livros de uso obrigatórios:
I – Livro Ponto;
II – Livro Inventário de Bens Patrimoniais;
III – Livro de Visitas Ilustres e Correições;
IV – Livro de Controle de Viaturas;
V – Livro de Registro de Veículos Apreendidos;
VI – Livro de Registro de Objetos e Valores encontrados em poder dos presos e detidos;
VII – Livro Protocolo de Expedientes;
VIII – Livro de registro de atividades e ocorrências do plantão;
IX – Livro de Registro de Inquéritos Policiais;
X – Livro de Registro de Remessa de Inquéritos Policiais;
XI – Livro de Promoção e Diligências;
XII – Livro de Registro de Cartas Precatórias;
XIII – Livro de Registro de Termos de Fianças;
XIV – Livro de Registro de Termos Circunstanciados;
XV – Livro de Registro de Armas Apreendidas;
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XVI – Livro de Registro de Substancias Entorpecentes apreendidas.
XVII – Livro de registro de procedimentos instaurados para apuração de atos infracionais
praticados por adolescentes;
§ 1º. Os livros referidos nos itens I a VIII, ficarão sob guarda e responsabilidade do
Superintendente, ou Servidor Policial especialmente designado pelo Titular da
unidade para a atribuição.
§ 2º. Os livros referidos nos itens IX a XVII, ficarão sob guarda e responsabilidade
do Escrivão Chefe, ou Servidor Policial especialmente designado pelo Titular da
unidade para a atribuição.
Art. 194. A lavratura de termos de abertura e encerramento e rubrica de folhas dos livros
atas a serem utilizados como Livros Obrigatórios deverá ser realizada pelo Delegado de
Polícia responsável pela unidade policial respectiva.
§ 1º. O termo de encerramento será lavrado após o integral preenchimento do livro,
ou quando de sua eventual substituição por outro.
§ 2º. Os livros encerrados deverão permanecer acautelados na respectiva unidade
policial.
Art. 195. Os Livros Cartorários serão escriturados com caneta azul ou preta, ou através da
colagem de extratos emitidos por equipamentos de informática, não podendo conter
rasuras, emendas ou entrelinhas.
Parágrafo único. Os livros acima referidos, em caso de possibilidade de relatórios
emitidos junto ao sistema de atividades cartorárias ou outros sistemas, poderão ser
substituídos por programas disponibilizados para tal finalidade ou encarte anual
contendo ditos relatórios.
Art. 196. Os registros lavrados nos Livros Obrigatórios não poderão ser cancelados.
Parágrafo único. No caso de erro ou rasura no preenchimento, será feito novo
registro com a retificação necessária, fazendo-se menção ao lançamento anterior.
TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 197. Sendo o inquérito policial um instrumento que registra a atividade de polícia
judiciária, a atuação do servidor policial há que ter sempre o respaldo de uma ordem de
serviço expedida pelo Delegado de Polícia, em face do caso concreto, exceto nos casos
de flagrante delito.
§ 1º. As ordens de serviço expedidas deverão conter fixação do prazo para sua
conclusão.
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§ 2º. O servidor incumbido de cumprimento deverá apresentar relatório da
diligência contendo, sempre que possível, indicações da sequência investigatória
produzida, datas, horários, locais e órgãos recorridos, deslocamentos,
acompanhante e outros relatos significativos.
Art. 198. Compete ao servidor policial comunicar ao Delegado de Polícia todo fato de que
tenha conhecimento e que possa interessar à atividade de polícia judiciária e
investigativa.
Art. 199. Compete ainda, ao servidor policial, elaborar relatórios de suas atividades,
especificando os resultados das diligências por ele realizadas, de forma a atestar sua
produtividade e possibilitar a retomada das diligências por outro policial.
Art. 200. Toda irregularidade ocorrida nas unidades deverá ser comunicada,
imediatamente, ao superior imediato da circunscrição, sob pena de responsabilidade.
Art. 201. Os Delegados de Polícia deverão abster-se da divulgação, pelos órgãos de
comunicação, de imagens de pessoas tidas como suspeitas ou indiciadas em inquéritos
policiais, face aos princípios estatuídos nos incisos X, XLI, XLIX e LVII, do art. 5º da
Constituição Federal43, arts. 1º, 2º e 3º, parágrafo único do Decreto Estadual nº 465 de 11
de junho de 199144, Ordem de Serviço 14/2014, do Departamento da Polícia Civil, salvo
quando por elas expressamente autorizadas, a critério e sob responsabilidade do
Delegado de Polícia encarregado da investigação.
Art. 202. O Delegado de Polícia, designado para instaurar ou dar prosseguimento a
inquérito policial em caráter especial, ficará vinculado ao feito até sua efetiva conclusão,
independentemente de lotação, salvo por determinação em contrário, devidamente
fundamentada, do Delegado Geral ou do Corregedor Geral.
Parágrafo único. Concluído o procedimento, o Delegado de Polícia remeterá cópia
do seu relatório à autoridade que procedeu a designação.
Art. 203. Nos inquéritos policiais, acompanhados por representante do Ministério Público,
de ofício ou designados pela Procuradoria Geral de Justiça, o Delegado de Polícia cuidará
de participar-lhes da realização de inquirições, interrogatórios e outras diligências que se
fizerem necessárias, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.
Art. 204. Ressalvados motivos de força maior, quando do eventual ou definitivo
afastamento do Delegado de Polícia que preside o inquérito, esta deverá elencar as
diligências concluídas e as que ainda serão realizadas, objetivando facilitar o trabalho
daquele que vier a substituí-lo no feito.
Art. 205. O Delegado de Polícia, havendo indiciamento, oficiará ao Instituto de
Identificação, com informações quanto à qualificação completa dos indiciados, números
dos respectivos RG e CPF, filiação, local, data de nascimento e os dados relativos a
infração penal.
Art. 206. Verificado o envolvimento de criança ou adolescente em crimes de trânsito na
condução de veículo automotor, o Delegado de Polícia deverá instaurar o respectivo
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procedimento criminal, ou encaminhar cópia do procedimento à unidade policial
competente, visando apuração de eventual responsabilidade do pai ou responsável.
Art. 207. Todos os procedimentos policiais deverão, quando elaborados, conter,
obrigatoriamente, dados relativos a RG, CPF, profissão, endereços completos, inclusive
com pontos de referência e telefones, das vítimas, testemunhas, indiciados e demais
partes compromissadas.
Art. 208. Os Delegados de Polícia e demais servidores deverão, em todos os
procedimentos que atuarem e apuserem suas assinaturas, constar nome, cargo e/ou
função.
Parágrafo único. Ficam vedadas as assinaturas por outro meio que não sejam de
próprio punho, excetuados os casos de assinatura eletrônica, por meio de
certificação digital.
Art. 209. As certidões extra-autos, lavradas nas respectivas unidades policiais, deverão
ser vistadas pelos Delegados de Polícia, após verificação do recolhimento da taxa de
segurança, quando devida;
Art. 210. Os Delegados de Polícia, seus agentes e auxiliares, deverão, quando em
diligências em estabelecimentos comerciais, empresas ou outros, prontamente se
identificarem, anunciando sua finalidade e adotarem os meios legais para o fiel
cumprimento.
Parágrafo único. Os casos de incidentes no curso de diligências deverão ser
comunicados ao Delegado de Polícia responsável, mediante relatório
circunstanciado.
Art. 211. Os atos de polícia judiciária e investigativa deverão, obrigatoriamente, ser
registrados e elaborados por meio do Sistema Informatizado de Atividades Cartorárias,
devendo ser justificado em caso de impossibilidade, sem prejuízo da posterior inserção no
sistema, sendo o responsável direto pela lavratura do procedimento e o administrador da
unidade, co-responsáveis pela correta inclusão dos dados.
Art. 212. A presente Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação,
revogada a Instrução Normativa nº 002/2009 e suas posteriores alterações e disposições
em contrário.
Referências do Título III
43. Constituição Federal - Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 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; XLI - a lei
punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais; XLIX - é assegurado aos presos o
respeito à integridade física e moral; LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença
penal condenatória;
44. Decreto Nº 465 - 11/06/91 - Art. 1º - Os indiciados, autuados em flagrante ou não, ou presos provisoriamente por
ordem judicial em qualquer unidade de Polícia Judiciária, não poderão ser constrangidos a participar, ativa ou
passivamente, de ato de divulgação de informação de comunicação social, vedada especialmente sua exposição
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compulsória a fotografia ou filmagem. Parágrafo único - A proteção expressa no "caput" deste artigo se estende a
acusados, presos, vitimas e testemunhas.
Art. 2º - Os indiciados poderão prestar informações ou conceder entrevistas aos órgãos de comunicação social, com a
autorização expressa da autoridade policial, sempre que o desejem, devendo, para tanto, manifestar formalmente a sua
concordância.
Art. 3º - A autoridade policial providenciará para que os profissionais de imprensa tenham acesso às informações,
preservando a imagem e privacidade dos envolvidos. Parágrafo único - A autoridade policial em chefiar a diligência ou
presidir o ato poderá estabelecer breve limite de tempo para o exercício das atividades de imprensa, observado o
disposto nos artigos 1º e 2º deste Decreto.
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PREFÁCIO

Diante da indiscutível importância do trabalho exercido pela polícia judiciária e sua
crescente profissionalização no intuito de desempenhar de maneira eficaz suas atribuições
constitucionais, há tempos que se discutia no âmbito da Polícia Civil do estado à necessidade
de formalizar através de um instrumento legal e único a padronização do Inquérito Policial e
dos procedimentos conexos.
Foram muitas as dificuldades que retardaram este desejo Institucional, mas o
trabalho que hoje vem a lume, fruto do empenho e dedicação de uma equipe
comprometida, parece responder ao desejo de toda uma Instituição, de anônimos e
dedicados servidores, que diante de tantas dificuldades, procuram diuturnamente se
empenhar na Investigação policial, com o claro intuito de melhor atender aos cidadãos
paraibanos.
É indubitável a importância do Inquérito Policial para a persecução penal, e em
última análise o fazer “justiça”. Assim, o inquérito policial, que é realizado por um órgão
imparcial, independente e não integrante do processo penal, resguardando os direitos
fundamentais do cidadão, é um instrumento claro dos princípios que norteiam o Estado
Democrático de Direito.
Ao Delegado de Polícia cabe, ao presidir o Inquérito Policial e conduzir as
investigações, aplicar o Direito, e para fazê-lo, deverá interpretá-lo, mas não apenas fazendo
a subsunção simples do fato à norma, mas, sobretudo, através de um raciocínio lógico
alinhado a uma visão técnica, ética, social e jurídica.
Esta valorização do inquérito policial bem como da atividade de Policia Judiciária
deve ser feita constantemente, não por simples vaidade, mas por ser a instituição que mais
se aproxima da verdade real dos fatos tão buscada pelo processo penal brasileiro. Sem
dúvida, não se pretende com este Manual exaurir as possibilidades e muito menos limitar o
profissional, mas nortear os trabalhos num mesmo caminho e buscar o aperfeiçoamento
constante e qualidade do nosso produto final, que é o Inquérito Policial.
O Manual de Procedimento de Polícia Judiciária, do nosso estado, é um divisor de
águas para nossa Instituição -Polícia Civil – que busca de forma constante e perene a
excelência na prestação de serviço ao cidadão. Certamente, este será o início de uma

construção constante de conhecimentos e experiências, que discutidas e compartilhadas irá
contribuir para construção de uma polícia judiciária mais efetiva e profícua.

CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA
Delegado Geral

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhor Delegado Geral,

Num momento tão importante para a Polícia Civil da Paraíba, de Inauguração das
novas Instalações da Academia de Ensino de Polícia Civil – ACADEPOL, e de valorização da
Polícia Judiciária a nível estadual e nacional, através do reconhecimento do Delegado de
Polícia como carreira jurídica na Constituição Estadual e da publicação das Leis Federais
12.830/2013(lei da investigação criminal conduzida pelo Delegado de polícia) e
12.850/2013(lei das organizações criminosas). Apresentamos o Manual de Procedimentos de
Polícia Judiciária do estado da Paraíba, que vem atender á necessidade de valorização do
Inquérito Policial, buscando a elaboração de procedimentos investigatórios de forma célere,
técnica e realizado dentro dos parâmetros de legalidade, em consonância com o Estado
Democrático de Direito.
No início de 2012, o Sr. Secretário de Estado da Segurança e da Defesa Social, Dr.
Claudio Coelho Lima, Delegado de Polícia Federal, incumbiu a Academia de Polícia Civil de
realizar a elaboração de um manual de procedimentos que buscasse o aprimoramento da
Policia Civil em nosso Estado. Então, foi criado um grupo de trabalho composto pela Dra.
Anny Karoline Carneiro Maciel e pelos Srs. Marcelo Isídio da Silva e Rômulo José Duarte
Amâncio, que demandaram reuniões, pesquisas doutrinárias e normativas, além do trabalho
de elaboração, digitação e padronização.
Procurou-se, humildemente, reunir a maioria das ações necessárias ao exercício da
investigação criminal, presidida por um Delegado de Polícia, e sua correta formalização
através do Inquérito Policial.
O trabalho foi revisado pelos Delegados Flavio Craveiro Vasconcelos de Barros e
Kelsen de Mendonça Vasconcelos. Posteriormente, foi apresentado ao Conselho Superior de
Polícia, Presidido por Vossa senhoria, que debateu seu conteúdo e realizou as alterações
necessárias, aprovando este manual no dia 06 de agosto do corrente ano, por unanimidade.
A comissão voltou a se reunir para implementar as alterações decididas pelo
Conselho e finalizar os trabalhos.

Isto posto, apresentamos ao senhor o Manual de Procedimentos de Polícia Judiciária
do Estado da Paraíba, instrumento muito importante para nortear os procedimentos da
Polícia Judiciária em nosso Estado, objetivando orientar e esclarecer o Delegado de polícia e
seus agentes, sobre o desempenho das ações que lhe são inerentes, uma vez que a
investigação criminal, por sua natureza peculiar, abrange muitos aspectos, devendo ser
realizada de forma individualizada, baseada em critérios técnico-científicos, buscando a
verdade real e observando os limites legais preestabelecidos.
Agradecemos a confiança depositada e a contribuição de todos que, abnegada e
solidariamente, participaram dessa missão tão importante, na certeza de que este é um
momento histórico para Polícia Civil paraibana, que está criando uma identidade própria
através das inúmeras ações desenvolvidas por seus integrantes.
In terminis, registro que a motivação de todos os envolvidos nesse projeto provém
das diversas ações exitosas realizadas por todos os policiais civis que atuam na atividade fim,
instrumento desse manual, que é a Investigação Criminal propriamente dita. Realizada por
profissionais especializados nesse mister, que tem a Polícia Judiciária como única Instituição
com competência constitucional para realizá-la, ressalvadas as exceções expressamente
estabelecidas em nossa carta magna.

João Pessoa, 16 de agosto de 2013.

Bergson Almeida de Vasconcelos
Diretor da Academia de Polícia Civil - ACADEPOL
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Procedimento para emissão de guia

123

9.1.15.7.

Ofício de recolhimento de fiança crime

124

9.1.15.8.

Alvará de soltura

125

9.2. Auto de Resistência à Prisão

126

9.3. Termo de Autorização para Entrevista com a Imprensa

127

9.4. Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO)
9.4.1. Boletim de Ocorrência Circunstanciado

128

9.4.2. Termo de Representação (TCO)

130

9.4.3. Termo de Compromisso

131
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9.4.4. Termo de Retratação da Apresentação

132

9.4.5. Termo de Renúncia ao Direito de Queixa

133

9.5. Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional
9.5.1. Termo de Depoimento do Apreensor

134

9.5.2. Termo de Depoimento da 1ª Testemunha

135

9.5.3. Termo de Depoimento da 2ª Testemunha

136

9.5.4. Termo de Declaração da Vítima

137

9.5.5. Auto de Qualificação e Declarações do Adolescente

138

9.5.6. Termo de Liberação, Compromisso e Responsabilidade
9.5.6.1.

Entrega ao Responsável

139

9.5.6.2.

Entrega ao Conselho Tutelar

140

9.5.7. Ofício de Comunicação da Apreensão em Flagrante ao Ministério Público

141

9.5.8. Ofício de Comunicação da Apreensão em Flagrante aos Familiares

142

9.6. Boletim de Ocorrência Circunstanciado de Menor Infrator

143

10. Exames e Perícias
10.1. Exame Tanatoscópico (Cadavérico)

145

10.2. Exame Tanatoscópico (Cadavérico) – Por Perito Ad-hoc

146

10.3. Exame Traumatológico (Ofensa Física)

147

10.4. Exame Traumatológico (Ofensa Física) – Por Perito Ad-hoc

148

10.5. Exame Traumatológico de Sanidade ou Complementar

149

10.6. Exame Traumatológico de Sanidade ou Complementar – Por Perito Ad-hoc

150

10.7. Exame de Verificação de Aborto

151

10.8. Exame de Verificação de Aborto – Por Perito Ad-hoc

152

10.9. Exame de Verificação de Atentado Violento ao Pudor

153

10.10. Exame de Verificação de Atentado Violento ao Pudor – Por Perito Ad-hoc

154

10.11. Exame para Verificação de Embriaguez

155

10.12. Exame de Verificação de Gravidez

156

10.13. Exame de Verificação de Gravidez – Por Perito Ad-hoc

157

10.14. Exame de Verificação de Parto e Puerpério

158

10.15. Exame de Verificação de Parto e Puerpério – Por Perito Ad-hoc

159

10.16. Exame de Ossada

160
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10.17. Exame de Ossada – Por Perito Ad-hoc

161

10.18. Exame Sexológico de Conjunção Carnal

162

10.19. Exame Sexológico de Conjunção Carnal – Por Perito Ad-hoc

163

10.20. Exame de Estimativa de Idade

164

10.21. Exame de Vínculo Genético

165

10.22. Exame de Confronto Genético

166

10.23. Exame de Pesquisa de Sangue Humano

167

10.24. Exame de Pesquisa de Antígeno Prostático Específico

168

10.25. Exame de Pesquisa de Pelo Humano

169

10.26. Exame Pericial de Local de Morte Violenta

170

10.27. Exame Pericial de Constatação de Danos

171

10.28. Exame Pericial em Local de Incêndio

172

10.29. Exame Pericial de Autenticidade Documental

173

10.30. Exame Pericial de Autenticidade Gráfica

174

10.31. Exame Pericial de Autoria Gráfica

175

10.32. Exame Pericial de Coleta de Microvestígios

176

10.33. Exame Pericial de Áudio e Imagem

177

10.34. Exame Pericial em Dispositivos de Armazenamento

178

10.35. Exame Pericial em Dispositivo de Telefonia

179

10.36. Exame Pericial em Dispositivos Eletrônicos

180

10.37. Exame Pericial de Identificação Veicular

181

10.38. Exame Pericial Químico Metalográfico

182

10.39. Exame Pericial de Eficiência de Disparo de Arma de Fogo ou de Munição

183

10.40. Exame Pericial de Descrição de Material

184

10.41. Exame Pericial de Confronto Balístico

185

10.42. Exame Pericial Datiloscópico

186

10.43. Exame Pericial de Identificação Criminal

187

10.44. Retrato Falado

188

10.45. Exame de Constatação de Substâncias Entorpecentes

189

10.46. Exame de Alcoolemia

190

10.47. Exame de Residuograma de Chumbo

191
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10.48. Exame de Constatação de Material Explosivo

192

10.49. Exame de Constatação de Inflamáveis

193
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GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL E DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA

PORTARIA GAB/PCPB Nº 416/DGPOL

Aprova o Manual de procedimentos de Polícia Judiciária,
para emprego no âmbito da Polícia Civil da Paraíba,
e dá outras providências.

O DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições prevista no art. 9º,
inciso X, da Lei Complementar n.º 85, de 12 de agosto de 2008,
CONSIDERANDO ser papel constitucional da Polícia Civil o exercício das funções de polícia
judiciária estadual e a apuração das infrações penais, exceto as militares;
CONSIDERANDO que o Inquérito Policial é a materialização do resultado final da principal
atividade desenvolvida pela Polícia Civil;
CONSIDERANDO que as sucessivas alterações, produzidas ao longo dos anos na legislação
processual penal, com repercussões no Inquérito Policial, estão a exigir a atualização das normas
procedimentais relativas à sua elaboração;
CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade de se estabelecer os meios que visem facilitar o
trabalho de todos aqueles que operem as atividades de Polícia Judiciária e de apuração das
infrações penais, no âmbito da Polícia Civil paraibana,
RESOLVE:
Art.1º. Fica aprovado o Manual de Procedimentos de Polícia Judiciária, apenso a esta, para a
utilização pelas autoridades e servidores da Polícia Civil da Paraíba, quando no exercício dessa
atividade.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Carlos Alberto Ferreira
Delegado Geral da Polícia Civil
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MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE POLÍCIA JUDICIÁRIA
TITULO I
DO INQUÉRITO POLICIAL
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. Compete à autoridade policial, encarregada de apurar as infrações penais, cumprir os
prazos legais e remeter, até o dia 05 de cada mês, às Delegacias Seccionais os dados
estatísticos das ocorrências e dos procedimentos instaurados no período de 01 a 30/31 do
mês antecedente.
§ 1º. O inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei em curso somente poderá ser
avocado ou redistribuído por superior hierárquico, mediante despacho fundamentado, por
motivo de interesse público ou nas hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos
em regulamento da corporação que prejudique a eficácia da investigação.
§ 2º. A autoridade policial priorizará a apuração dos crimes de maior gravidade, sem prejuízo da
resolução daqueles considerados de médio ou menor potencial ofensivo.
§ 3º. Durante a investigação criminal, cabe ao Delegado de Polícia Civil a requisição de perícia,
informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos, consoante
preleciona a Lei n.º 12.830/13.
§ 4º. Em se tratando de investigação de organização criminosa, nos termos da Lei n.º 12.850/13,
considerando a relevância da colaboração prestada, a qualquer tempo, e o delegado de
polícia, nos autos do inquérito policial, com a manifestação do Ministério Público, poderá
representar ao juiz pela concessão de perdão judicial ao colaborador, ainda que esse
benefício não tenha sido previsto na proposta inicial, aplicando-se, no que couber, o art. 28
do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal).
Art. 2º. No âmbito da Polícia Civil do Estado da Paraíba, a investigação criminal será exercida por
meio dos seguintes procedimentos policiais:
I- Inquérito policial;
II- Termo circunstanciado de ocorrência (TCO);
III- Autos de investigação de ato infracional;
IV- Boletim de ocorrência circunstanciada;
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V- Verificação de procedência de informações (VPI).
Art. 3º. As noticias de crimes, os requerimentos e as requisições de instauração de inquérito e
demais procedimentos policiais recebidos na delegacia de polícia serão, imediatamente,
encaminhados ao delegado titular ou seu substituto, que decidirá com maior brevidade
possível.
Art. 4º. Quando a Autoridade Policial indeferir a instauração de Inquérito, em face de ocorrências
ou requerimentos recebidos, deverá justificar tal decisão em despacho fundamentado,
comunicando ao interessado.
Parágrafo único. O interessado, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, poderá
recorrer ao Delegado Geral no prazo de 15 (quinze) dias, e este poderá designar outra
Autoridade policial para instaurá-lo ou insistir no indeferimento da instauração de inquérito.
Art. 5º. Caberá a Polícia Civil colaborar com a Justiça Criminal, prestando-lhes as necessárias
informações à instrução e julgamento dos processos criminais e à promoção das diligências
requisitadas pela autoridade judiciária e pelo Ministério Público.
§ 1º. As requisições feitas por juízes e membros do Ministério Público deverão ser prontamente
atendidas, nos termos da legislação vigente, desde que manifestamente legais.
§ 2º. Em se tratando de requisição manifestamente ilegal, a autoridade requisitada negar-lhe-á
atendimento, o que será comunicado ao interessado mediante ofício, devidamente
justificado.
§ 3º. Em face de fundada dúvida quanto à ilegalidade ou à falta de justa causa da requisição, a
autoridade requisitada solicitará ao requisitante os necessários esclarecimentos. Se, mesmo
após estes esclarecimentos, persistir à dúvida, a referida autoridade deverá encaminhar a
requisição à apreciação do Delegado Geral de Polícia Civil.
§ 4º. Na hipótese da requisição não conter os dados mínimos indispensáveis ao seu entendimento,
a autoridade requisitada deverá oficiar ao interessado, expondo-lhe a impossibilidade do
atendimento e, ao mesmo tempo, solicitando-lhe maiores informações.
Art. 6º Sendo a apuração dos crimes eleitorais de competência da Polícia Federal, a abertura de
Inquérito Policial, por parte da Autoridade Policial Estadual, nesses casos, somente deverá
ser efetivada onde não houver Autoridade Policial Federal.
Parágrafo único. Sendo o caso de flagrante delito, caberá a Autoridade Policial lavrar o auto
respectivo, devendo este, de imediato, ser encaminhado à apreciação do juiz eleitoral da
respectiva zona.
CAPÍTULO II
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DA INSTAURAÇÃO
Art. 7º. Compete à Autoridade Policial, nos termos do Art. 4º do Código de Processo Penal, visando
apurar as infrações penais e sua autoria, instaurar Inquérito em todos os casos em que se
verificar ilícito de ação pública incondicionada, e nos de ação pública condicionada ou
privada, quando preenchidos os requisitos de procedibilidade.
Art. 8º. Nos casos de crimes, cuja ação penal seja de iniciativa pública condicionada à
representação, ou de iniciativa privada, a Autoridade Policial deverá evitar a exigência do
instrumento formal respectivo, principalmente por meio de advogado, bastando que, por
escrito, a parte manifeste sua intenção de forma inequívoca.
§ 1º. A representação feita oralmente perante a Autoridade Policial deverá ser reduzida a termo,
sendo suficiente a manifestação de vontade da parte interessada, inclusive através de
boletim de ocorrência (BO).
§ 2º. Nos crimes de natureza privada, a autoridade policial cientificará o ofendido a respeito do
prazo decadencial de 6(seis) meses de que dispõe para formalizar a sua pretensão em juízo,
consignando a advertência em termo correspondente.
Art. 9º. O Inquérito Policial será iniciado:
I- por auto de prisão em flagrante delito, quando ocorrerem os pressupostos do art. 302 do Código
de Processo Penal, observando-se as formalidades previstas no art. 304 e seguintes do
mesmo diploma legal;
II- por portaria, nos demais casos, ou designação, em caráter especial pelo Delegado Geral de
Polícia Civil, Superintendente Regional ou Delegado Seccional, até mesmo nos casos de
requisições judiciais ou do Ministério Público, ficando vedada a sua instauração por simples
despacho.
§ 1º. Para fins de controle, as portarias especiais por designação do Superintendente Regional ou
do Delegado Seccional deverão ser comunicadas ao Delegado Geral de Polícia Civil, no início
e no término do procedimento, informando o resultado das investigações.
§ 2º. Nos Inquéritos Policiais que envolvam policiais civis ou militares estaduais, a Autoridade
Policial remeterá à Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social, no prazo de 72
(setenta e duas) horas, cópia do auto de prisão em flagrante ou da portaria respectiva, e de
Inquérito, por ocasião da conclusão do feito.
Art. 10. A portaria inaugural deverá conter um relato sucinto da infração penal, seu
enquadramento penal e quando possível sua autoria.
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CAPÍTULO III
DA CAPA DO INQUÉRITO
Art. 11. A capa do Inquérito Policial conterá, obrigatoriamente:
I- O brasão da Polícia Civil e o cabeçalho com a designação “Governo do Estado da Paraíba,
Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social, Delegacia Geral de Polícia Civil, ___
Superintendência Regional de Polícia Civil, ___ Delegacia Seccional de Polícia Civil,”;
II- O número do registro, número do livro de tombo e ano correspondente, nome e assinatura da
Autoridade Policial e escrivão;
III- A unidade policial, a incidência penal, o município, a comarca, o (s) indiciado(s) e a(s) vítimas(s);
IV- A autuação, consignando-se o local, a data, o nome e a rubrica do escrivão de polícia;
§ 1º. O nome do indiciado e a incidência penal somente deverão ser lançados na capa do Inquérito
após o indiciamento.
§ 2º. Quando da autuação, indicar-se-á, no inquérito policial, se o procedimento foi iniciado
mediante portaria ou auto de prisão em flagrante. Em se tratando de auto de investigação
de ato infracional, deverá constar a indicação se o procedimento foi iniciado mediante
boletim de ocorrência circunstanciado (BOC) ou auto de apreensão em flagrante de ato
infracional.
§ 3º. No canto superior esquerdo da capa do procedimento policial será aposto, preferencialmente
na cor vermelha, nos casos abaixo, as seguintes expressões:
I-“Indiciado preso”;
II- “menor- prioridade”, nos casos em que configure criança ou adolescente como sujeito passivo;
III- “idoso-prioridade”, nos casos em que figure como vítima pessoa idosa, nos moldes
preconizados pela Lei nº 10.741 de 2003 (Estatuto do Idoso);
V-“violência doméstica- prioridade”, nos casos de violência doméstica ou familiar, conforme
estabelecido na Lei nº 11.340/2006;
VI-“procedimento com volume apenso”, quando o procedimento policial se enquadrar nas
hipóteses do art. 20 deste manual;
VII- “Representação de prisão ou outra medida cautelar”.
§ 4º. Não será aposta numeração na capa do procedimento policial.
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Art. 12. No termo de autuação serão discriminados, sempre que possível, todos os documentos
autuados.
Art. 13. Nas capas dos novos volumes de Inquérito não serão preenchidas as autuações.
CAPÍTULO IV
DA MOVIMENTAÇÃO
Art. 14. Os autos do inquérito ficarão sob a guarda do escrivão, que o manterá em cartório,
providenciando para que seja cumprido os despachos exarados pela Autoridade Policial,
observando-se os prazos legais e/ou estipulados, diligenciando para que lhe voltem
conclusos, após serem devidamente cumpridos.
Art. 15. O escrivão deverá envidar esforços para que se cumpram, o mais rápido possível, os
despachos da Autoridade, sobretudo nos casos em que a celeridade seja essencial.
Art. 16. O escrivão deverá movimentar os Autos do Inquérito registrado, através de carimbos os
seguintes atos:
I- “Autuação” para registrar o termo inicial lançado na capa do Inquérito, mencionando a data e o
local do ato, a Delegacia por onde correrá o inquérito e a peça inicial deste;
II- “Recebimento” para registrar a entrega que lhe é feita em cartório dos autos do inquérito,
quando estes provêm de outra autoridade ou repartição;
III- “Conclusão” quando o inquérito policial for submetido a exame e despacho da autoridade que
o preside.
Parágrafo único. O escrivão deve enviar os autos ao delegado no mesmo dia em que assinar o
termo de conclusão
IV- “Certidão” para consignar no inquérito, para fazer fé, o cumprimento de ordem legal emanada
da autoridade, ou informar, o motivo por que não pôde cumprir.
V- “Data” para assinalar a tramitação do inquérito da autoridade que o preside ao escrivão que
nele funciona, para cumprimento de atos determinados por àquela autoridade.
VI- “Vista” para assinalar a permissão à parte interessada ou ao seu procurador, em cartório, do
exame dos autos do inquérito, quando não decretada o sigilo do mesmo.
VII- “Remessa” para comprovar a expedição do Inquérito a juízo ou a outra autoridade policial;
VIII- “Juntada” para registrar a anexação ao inquérito, mediante prévio despacho da autoridade,
de qualquer documento ou papel que interesse à prova ou aos autos.
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Parágrafo único. A juntada das peças de interesse do inquérito seguirá sempre a ordem
cronológica de sua apresentação.
IX - “Apensamento” para registrar a reunião de dois ou mais autos distintos, mas relacionados
entre si.
§ 1º. Reunidos os autos devem manter os respectivos números de registro, devendo ser certificado
o ato em ambos os processos.
§ 2º. Nos autos principais certificar-se-á o apensamento dos autos apensados, devendo constar o
número da folha onde foi lançado o despacho ordenatório correspondente que o
determinou;
§ 3º. Deverá proceder-se nos autos apensados a certificação de seu apensamento ao principal e à
folha do despacho que lhe deu causa.
X- “Desapensamento” para registrar a retirada dos apensos, devendo constar certidão de ambos
os autos, sendo que na certidão dos autos principais constará a destinação dada aos autos
desapensados.
XI- “Desentranhamento” para registrar quando a autoridade policial autoriza o desentranhamento
de peças constantes do inquérito ou do processo.
§ 1º. O desentranhamento deverá ser precedido de prévio despacho da autoridade policial,
seguido de certidão do escrivão de polícia de que deu cumprimento.
§ 2º. Deverão ser anexadas, sempre que possível, cópias aos autos do procedimento policial do
documento desentranhado, as quais deverão ser autenticadas pelo escrivão de polícia.
Art. 17. Os policiais civis utilizarão, como parâmetro na confecção de atos de comunicação oficial,
as regras previstas no Manual de Redação da Presidência da República, disponível no site
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm.
Art. 18. O escrivão de polícia deverá inserir a expressão “EM BRANCO”, no verso de cada folha de
procedimentos policiais que não tenha sido utilizada.
Art. 19. Os autos deverão ser conclusos, mediante certidão cartorária, caso as diligências
designadas pela autoridade policial não forem cumpridas no prazo designado.
§ 1º. Idêntica providência deverá ser adotada na falta de resposta de ofícios e de outros atos de
comunicação oficial.
§ 2º. É vedado ao escrivão de polícia praticar quaisquer atos privativos da autoridade policial.
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Art. 20. Deverá o escrivão numerar todas as folhas do inquérito policial, lançada na parte superior
direito do anverso da folha a partir da que serve de capa do inquérito e na qual é lavrado o
termo de autuação.
Parágrafo único. Todos os documentos são numerados individualmente, ainda que fixados mais de
um numa única folha, a qual não será numerada por ser considerado apenas suporte.
Art. 21. Caberá ao escrivão, dentre outros atos procedimentais, o registro de boletins de
ocorrência (BO´S) e, em sua ausência, aos demais policiais civis.
§ 1º. Policial Civil poderá registrar BO em unidade diversa daquela onde tem exercício funcional,
desde que autorizados pela autoridade policial oficiante.
§ 2º. O delegado de policia poderá nomear escrivão ad-hoc para a lavratura de atos
procedimentais, na ausência de escrivão a seu cargo, nos termos da legislação pertinente.
CAPÍTULO V
DA INSTRUÇÃO
Seção I
Disposições Gerais
Art. 22. O inquérito policial deverá ser elaborado em duas vias, devendo a via original ser
encaminhada ao Poder Judiciário local no prazo legal e a segunda via arquivada no cartório
da delegacia, sob a responsabilidade do escrivão, que poderá servir a restauração dos autos.
§ 1º. A cópia integral dos autos será arquivada no cartório da respectiva unidade policial.
§ 2º. As diligências e providências necessárias à instrução do inquérito serão ordenadas pela
autoridade policial por meio de despachos.
§ 3º. Os atos procedimentais serão elaborados de forma clara, precisa e objetiva.
Art. 23. Todo e qualquer ato do inquérito policial, deverá ser digitado ou, não sendo possível,
datilografado, só devendo ser manuscrito no caso de comprovada impossibilidade, devendo
ser escrito à mão, de forma legível.
Art. 24. As folhas do inquérito policial serão devidamente numeradas pelo escrivão conforme
dispõe o art. 20 e rubricadas pela autoridade policial, devendo-se evitar juntada aos autos de
peças que não contribuam para o esclarecimento do fato delituoso, bem como de objetos
que possam danificá-lo, deformá-lo ou que venha dificultar o seu manuseio.
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Parágrafo único. Os objetos de que trata o caput deste artigo serão registrados em auto de
apresentação e apreensão, que integrará os autos para posterior destinação, em
conformidade com a lei.
Art. 25. O procedimento policial será desmembrado em volumes sempre que cada um deles atingir
200 (duzentas) folhas, aproximadamente, cabendo ao escrivão do feito a lavratura dos
termos de abertura e encerramento, observando rigorosamente o disposto nos parágrafos
deste artigo.
§ 1º. Cada novo volume conterá numeração sequencial a do anterior, da qual não farão parte as
respectivas capas;
§ 2º. Nas capas dos novos volumes de inquéritos constará o número do procedimento policial,
número do volume, o nome do (s) ofendido(s), do(s) indiciado(s), caso existente(s), não
sendo necessário lavrar-se a autuação, cabendo ao escrivão a lavratura dos termos de
encerramento e abertura de novo volume
Art. 26. As diligências investigativas deverão ser determinadas, exclusivamente, pela Autoridade
Policial, através de ordem de missão, onde deverá ser designada a equipe policial
responsável pelo seu cumprimento dentro do prazo estabelecido.
Art. 27. O resultado das diligências determinadas no curso do inquérito policial por ordem de
missão, deverá ser apresentada através de relatório circunstanciado de missão policial,
escrita e prestada pelo policial designado, dentro do prazo estabelecido pela autoridade
policial.
§ 1º. O relatório de missão policial deverá preferencialmente ser digitado, quando não for possível,
manuscrito em letra legível, com a devida identificação funcional, datado e assinado pelos
subscritores.
§ 2º. Na elaboração do relatório, a equipe deverá priorizar informações do interesse direto da
investigação, evitando àquelas de exclusivo interesse da administração, sem relação com o
caso investigado.
Art. 28. A autoridade policial deverá envidar todos os esforços para concluir os inquéritos policiais
no prazo legal inicial. Quando não se tratar de prisão em flagrante, sendo necessária
prorrogação do prazo para conclusão do inquérito, o pedido deverá ser sempre
fundamentado e apenas naqueles casos de comprovada dificuldade para a elucidação do
fato.
Art. 29. As cotas do Ministério Público deverão ser cumpridas no prazo estipulado, salvo
impossibilidade comprovada, circunstância em que a autoridade policial remeterá os autos,
solicitando dilação de prazo.
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Art. 30. O advogado, devidamente identificado, poderá assistir a todos os atos do inquérito
policial, mas não poderá intervir, salvo para zelar pela legalidade do ato, sendo sua presença
consignada no termo ou no auto, ainda que o mesmo não deseje assinar.
§ 1º. O advogado terá direito à vista dos autos do inquérito policial, ainda que sem procuração,
podendo copiar peças, tomar apontamentos, requerer cópia, que somente poderá ser
fornecida, após requerimento formalizado e autorizado pelo presidente do inquérito policial
restringindo-se apenas as provas já documentadas.
§ 2º. Nas delegacias com grande volume de procedimentos policiais e que contenha apenas um
escrivão, responsável pelo cartório, a aludida consulta poderá ser remarcada para o primeiro
dia útil seguinte.
Seção II
Das Intimações
Art. 31. O chamamento de pessoas à repartição policial, para a prática de atos de inquérito policial
e demais atos procedimentais se fará por meio de mandado de intimação, que deverá
conter:
I- O nome da autoridade policial que expedir o mandado;
II- O nome do intimado e o endereço residencial, se for conhecido;
III- A unidade policial, o lugar, o dia e a hora em que o intimado deverá comparecer;
IV- O fim a que lhe é feito a intimação, sendo expressamente proibido o uso de frases evasivas;
V- A subscrição do escrivão e a referência do número do inquérito e da folha que consta a ordem
do despacho da autoridade policial ou assinatura da autoridade policial;
Parágrafo único. Quando possível e visando a celeridade dos feitos, as intimações serão realizadas
pelos correios, por e-mail institucional, telefone, ou qualquer outro meio idôneo, devendo,
nesses casos, o escrivão certificar nos autos: o número do AR, o e-mail com registro de
recebimento, o número do telefone que utilizou e do destinatário, data, hora e nome da
pessoa com quem tratou.
Art. 32. O mandado de intimação será expedido em duas vias, ficando uma delas com o intimado,
devendo a outra ser devolvida ao cartório da Delegacia, recebida pelo intimado.
Art. 33. Caso não seja possível dar cumprimento à intimação, o policial responsável pela diligência
certificará no verso do mandado as razões da impossibilidade, após descrever todas as
providências adotadas na tentativa de efetuar a intimação.

24

Art. 34. Não haverá intimação no caso das personalidades relacionadas art. 221 do Código de
Processo Penal e dos membros do Ministério Público, devendo ser expedido ofício à
autoridade a ser ouvida, solicitando que marque dia, hora e local para inquirição.
Art. 35. Os militares serão requisitados através de ofício endereçado ao comandante da unidade
militar a que pertencem.
Art. 36. Os servidores públicos civis serão intimados pessoalmente, devendo, porém, a expedição
do mandado ser imediatamente comunicado ao chefe da repartição em que serve, através
de ofício, com indicação do dia e hora marcados.
Art. 37. Se o intimado não comparecer, a autoridade policial, após se certificar das razões do não
comparecimento, expedirá nova intimação.
§ 1º. Caso seja deliberado descumprimento à segunda intimação, será o intimado conduzido à
presença da autoridade policial, mediante mandado de condução coercitiva;
§ 2º. O Mandado de Condução Coercitiva deverá ser determinado através de despacho
fundamentado nos autos do procedimento policial no qual foi procedida a intimação
descumprida, devendo a autoridade policial, nesse caso, determinar a instauração do
procedimento policial por desobediência;
§ 3º. Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo
à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a
excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do
agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere.

Seção III
Das Inquirições
Art. 38. As inquirições serão formalizadas através de:
I- Termo de depoimento ou termo de assentada, para testemunhas compromissadas;
II- Termo de declarações, para vítimas, suspeitos e pessoas de situações indefinidas;
III- Auto de qualificação e interrogatório para indiciados e será devidamente assinado pelo
interrogado e por duas testemunhas que lhe tenha ouvido a leitura, devendo constar na
peça seus endereços e respectivos números de carteira de identidade, carteira de trabalho,
carteira profissional, passaporte, carteira de identificação funcional civil ou militar ou de
qualquer documento público que permita a identificação do indiciado;
IV- Termo de informações, para menores de quatorze anos.
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§ 1º. Quando houver necessidade de ouvir novamente qualquer pessoa, a autoridade policial
formalizará o ato mediante termo de reinquirição.
§ 2º. Se a nova inquirição recair em pessoa a ser indiciada, deverá ser formalizado auto de
qualificação e interrogatório.
Art. 39. Quando a pessoa a ser ouvida não souber se expressar na língua portuguesa, ser-lhe-á
nomeado intérprete, que prestará compromisso de bem e fielmente desempenhar o
encargo, observando-se, no que tange aos impedimentos, as prescrições dos arts. 274 e 279
do Código de Processo Penal.
Parágrafo único. Quando se tratar de pessoa portadora de deficiência auditiva ou que não saiba
ler, escrever ou se expressar, deverá ser adotado o procedimento previsto no art.192 do
Código de Processo Penal.

Seção IV
Das Testemunhas
Art. 40. Na inquirição das testemunhas, a autoridade policial deverá atentar para os princípios da
objetividade, da oralidade, da retrospectividade e da clareza, observando a seguinte rotina:
I- verificação da identidade, para esclarecer se a testemunha que vai depor é realmente a
testemunha arrolada, constando no termo o número de sua carteira de identidade e/ou
qualquer dos documentos listados no art. 92, deste manual;
II- verificação de sua possível vinculação com o indiciado, a fim de compromissá-la ou não;
III- advertência acerca do compromisso de dizer a verdade;
IV- inquirição sobre fatos apurados no inquérito e suas circunstâncias;
V- Compromisso da testemunha em informar sua mudança de endereço.
Art. 41. As apreciações subjetivas, feitas pela testemunha, não deverão ser transcritas no termo de
depoimento, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato.
Art. 42. A autoridade policial e seus agentes deverão dispensar às testemunhas o respeito e a
atenção devidos àquelas, procurando mantê-las na repartição somente o tempo
estritamente indispensável.
Art. 43. Sempre que possível as testemunhas referidas deverão ter seus depoimentos reduzidos a
termo.
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Art. 44. O depoimento deverá ser prestado na repartição policial, podendo ser tomado no lugar em
que as pessoas se encontrem, em casos especiais e reservadamente, para preservá-las, o
que deverá ser registrado no respectivo termo.
Seção V
Do Reconhecimento e da Acareação
Art. 45. No reconhecimento de pessoas ou coisas, deverão ser observados os requisitos previstos
nos artigos 226 a 228 do código de Processo Penal.
Art. 46. Na impossibilidade de efetivação do reconhecimento pessoal, poderá ser feito o
reconhecimento fotográfico, observada as cautelas aplicáveis àquele.
Art. 47. A acareação somente deverá ser realizada quando for fundamental para o esclarecimento
de divergências sobre fatos ou circunstâncias relevantes a cerca do delito que se apura.
Art. 48. A autoridade policial não deverá dar-se por satisfeita com a simples ratificação dos
depoimentos ou declarações anteriores, mas procurará esclarecer, pela perquirição
insistente e pelas reações emotivas dos acareados, se alguns deles faltam com a verdade.
Seção VI
Da Busca Domiciliar
Art. 49. A busca domiciliar deverá, sempre que possível, ser realizada com a presença da
autoridade policial e de duas testemunhas não policiais, em cujo procedimento deverá ser
observado o disposto no art. 240 e seguintes do Código de Processo Penal.
Art. 50. A autoridade policial somente procederá busca domiciliar sem mandado judicial, quando
houver consentimento espontâneo do morador ou na hipótese de flagrante delito, conforme
o art. 5º, XI, da Constituição Federal.
Parágrafo único. No caso de consentimento do morador, este se dará por escrito através de termo
próprio, devidamente assinado por duas testemunhas, que tenham presenciado a
autorização.
Art. 51. Ao representar perante Autoridade Judiciária pela expedição de mandado de busca, a
autoridade policial deverá fazê-lo de forma fundamentada, indicando, mais precisamente
possível, o local onde será cumprido, o nome do morador ou sua alcunha, os motivos e os
fins da diligência.
Art. 52. No curso da busca domiciliar, os executores deverão, ad cautelam, adotar providências
para resguardar os bens, valores e numerários existentes no local e evitar constrangimentos
desnecessários aos moradores.
27

Parágrafo único. Os executores da busca providenciarão os meios necessários para que o morador
e as testemunhas acompanhem a diligência em todas as dependências do domicílio,
evitando constrangimentos desnecessários aos moradores;
Art. 53. É obrigatória a leitura do mandado antes do início da busca e, em caso de resistência que a
impossibilite, será feita tão logo a situação esteja sob o controle dos policiais.
Art. 54. Ocorrendo necessidade de entrada forçada, em virtude de ausência dos moradores, a
autoridade policial adotará medidas para que o imóvel seja fechado e lacrado após a
realização da busca que, nesse caso, será necessariamente presenciado por duas
testemunhas.
Art. 55. Após a realização da busca, mesmo quando a diligência resultar negativa, será lavrado auto
circunstanciado pelos executores, que assinarão juntamente com duas testemunhas
presenciais.
Art. 56. Cópia do auto de apresentação e apreensão será fornecida ao detentor ou apresentante
do material apreendido, se policial, quando se tratar de arma para fins de percepção de
recompensa prevista em norma.
Art. 57. A busca em repartições públicas, quando necessária, será antecedida de contato com o
dirigente do órgão onde será realizada, aplicando-se, no que couber, o previsto nesta seção.
Seção VII
Da interceptação das Comunicações Telefônicas, de Telemática e de Imagem
Art. 58. A interceptação de comunicações telefônicas, de sistemas de informática e telemática e de
imagem para prova em investigação criminal, dependerá de decisão judicial e correrá em
autos apartados, não devendo constar nos autos principais referência à interceptação
pleiteada, conforme exigência legal de sigilo.
Art. 59. Na representação por qualquer das interceptações deverá constar a demonstração de que
sua realização é necessária à apuração da infração penal investigada, devendo para tanto a
autoridade policial:
I- descrever com clareza a situação objeto da investigação;
II- apresentar a qualificação do(s) investigado(s) ou justificar a impossibilidade de fazê-lo;
III- indicar os meios a serem empregados;
IV- instruir a representação com peças do inquérito policial que entender necessárias à
comprovação da necessidade da medida.
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Art. 60. No encaminhamento de representação por interceptação de comunicações telefônicas e
de sistemas de informática e telemática, a autoridade policial deverá observar o que
prescreve a Lei nº 9.296/96, a Resolução nº 59 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e
posteriores alterações advindas da Resolução nº 84.
Art. 61. Deferido o pedido e após a expedição dos respectivos alvarás, a autoridade policial, via
ofício, dará ciência da diligência a ser realizada ao representante do ministério público, que
poderá acompanhar a realização da operação.
Art. 62. As interceptações solicitadas pelas autoridades policiais das unidades policiais da Delegacia
Geral de Polícia Civil serão operacionalizadas pela Gerência de Inteligência – GINTEL, a cujo
Gerente deverá ser expedido ofício solicitando o cumprimento da decisão judicial, e os
registros somente poderão ser disponibilizados à autoridade policial representante ou a
quem o juiz autorizar.
Parágrafo único. O ofício dirigido ao GINTEL será encaminhado acompanhado dos seguintes
documentos:
I- representação da autoridade policial;
II- decisão judicial;
III- alvarás;
IV- cópia autenticada, pelo escrivão de polícia, do ofício encaminhado ao Ministério Público, com o
devido recebimento.
Seção VIII
Do Exame de Corpo de Delito e das Perícias em Geral
Art. 63. Deverá ser requisitado exame pericial sempre que a infração penal deixar vestígios, em
face do disposto no art. 158 do Código de Processo Penal.
Art. 64. Os documentos, instrumentos e objetos relacionados com o crime, após apreendidos,
deverão, quando necessário, ser imediatamente encaminhados a exame pericial, quando
interessar à investigação.
Art. 65. Quando se tratar de exame de local de crime, a autoridade policial providenciará de
imediato, o isolamento da área onde houver sido praticada a infração penal, objetivando a
preservação do estado das coisas até a chegada dos peritos, em face do disposto no art. 169
do Código de Processo Penal.
Art. 66. Os instrumentos empregados para a prática da infração penal serão encaminhados para
exame pericial, a fim de se lhes verificar a natureza e eficiência.
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Art. 67. Em caso de furtos, a autoridade policial deverá providenciar os levantamentos dos locais,
com base nas qualificadoras de rompimento de obstáculos ou de escalada à subtração da
coisa.
Art. 68. Nos inquéritos por porte ilegal de arma de fogo, a Autoridade Policial deverá juntar aos
autos o laudo de sua natureza e eficiência; caso a arma não seja encontrada a autoridade
policial deverá, se for possível, proceder a oitiva de testemunhas com o fito de comprovar a
sua existência, para fins de atestar sua materialidade. Idêntico procedimento deverá ocorrer
nos casos de posse ou porte ilegal de acessórios e munições.
Art. 69. Quando, para a decisão da lavratura de auto de prisão em flagrante, for imprescindível o
resultado do exame de corpo de delito, a autoridade policial aguardará o resultado da
perícia, mesmo que em laudo provisório.
§ 1º. Na impossibilidade de elaboração do laudo pericial de que trata o caput, ainda que
provisório, a autoridade policial decidirá, fundamentadamente, observando os preceitos
legais inerentes à matéria.
§ 2º. O escrivão de polícia certificará, nos autos do pertinente procedimento policial, a
impossibilidade de que trata o parágrafo anterior.
Art. 70. Na impossibilidade de realização de perícia direta deverá ser requisitada a perícia indireta.
Art.71. Sempre que necessário, a Autoridade Policial solicitará ao Instituo de Polícia Científica
orientação e auxílio na colheita do material a ser examinado bem como para a correta
formulação dos quesitos.
Art. 72. A nomeação de peritos não oficiais, conforme disposto no §1º do art.159 do Código de
Processo Penal, somente deverá ocorrer na falta de perito oficial.
Parágrafo único. Os peritos não oficiais serão nomeados pela autoridade policial dentre as pessoas
com habilitação técnica, preferencialmente, escolaridade com nível superior, e na
impossibilidade de preenchimento destes requisitos, notório conhecimento técnico, onde
prestarão compromisso de bem fielmente desempenhar o encargo, observando-se as
prescrições acerca dos impedimentos, previstas nos arts. 274 e 279 do Código de Processo
Penal.
Art. 73. Nos casos de perícia requisitada por carta precatória, a autoridade policial deprecante
formulará os quesitos e a deprecada providenciará, junto ao setor competente do Instituto
de Polícia Científica, a realização do exame.
Art. 74. Ao encaminhar qualquer material para ser periciado, além das informações já comuns ao
oficio de remessa, neste deverá constar o nome do autor do fato, da filiação e do endereço,
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além de especificar o tombo do procedimento o qual o material estar atrelado e quando não
for possível, o tipo de procedimento policial, e a Delegacia a qual se destina.
Seção IX
Da Carta Precatória
Art. 75. A carta precatória será processada e expedida, em duas vias, por meio de oficio ou por email institucional, fac-símile ou por outro meio idôneo, comprovado o recebimento pela
autoridade deprecada.
§ 1º. Compete à autoridade deprecante a formulação das perguntas a serem feitas de modo claro,
preciso e objetivo, bem como a instrução da carta precatória com a documentação
necessária.
§ 2º. Sempre que possível, serão fornecidos os dados pessoais, profissionais e referencias
indispensáveis à identificação e localização da(s) pessoa(s) a ser (em) ouvida(s).
§ 3º. A carta precatória expedida por e-mail deverá ser impressa e autuada.
Art. 76. Cumprida a carta precatória, a autoridade policial deprecada deverá devolvê-la com as
peças produzidas ou arrecadadas, com a maior brevidade possível.
Art. 77. A carta precatória procedente de outros Estados ou a eles destinadas será, sempre que
possível, intermediada pela Delegacia de Polícia Interestadual-Polinter e Capturas.
Parágrafo único. A providência a que alude o caput deste artigo não será necessária em se
tratando de carta precatória dentro do estado da Paraíba.
Art. 78. A autoridade policial deprecada deverá dar prioridade ao cumprimento das cartas
precatórias.
Parágrafo único. Na impossibilidade de cumprimento da diligência deprecada, a autoridade policial
deverá devolver a carta precatória no menor prazo possível, indicando as razões do não
atendimento.
Art. 79. A indiciação por meio de carta precatória somente ocorrerá quando expressamente
solicitada e devidamente instruída pela autoridade policial deprecante.
Art. 80. Cumprida a carta precatória, a autoridade policial deprecada deverá devolvê-la com as
peças produzidas ou arrecadadas.
Art. 81. A carta precatória será autuada e registrada em livro próprio.
Art. 82. A numeração das folhas da carta precatória será feita pela autoridade policial deprecada,
no canto inferior direito, sem uso de carimbo.
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Seção X
Do Interrogatório e do Indiciamento
Art. 83. No interrogatório, a autoridade policial deverá reproduzir, tanto quanto possível, as
expressões empregadas pelo interrogado, procurando esclarecer, numa sequência lógica, o
fato e suas circunstâncias, sem perder de vista o estabelecido no art. 187 do Código de
Processo Penal.
§ l°. O tempo de qualificação e interrogatório apenas deverá ser elaborado após a comprovação de
materialidade do delito e de sua autoria. Não havendo elementos suficientes para o
indiciamento, o investigado deverá ser ouvido em termos de declarações, mantendo-se em
cartório, se possível, cópia do seu documento de identidade civil.
§ 2º. O interrogado deverá ser esclarecido do seu direito de permanecer em silêncio.
§ 3º. Tratando-se de pessoa portadora de deficiência auditiva ou que não saiba ler, escrever ou
expressar-se, proceder-se-á na forma do parágrafo único, art. 39 deste manual.
§ 4°. Havendo mais de um indiciado, este será interrogado separadamente.
§ 5º. Poderá a autoridade policial realizar a gravação digital de áudio e vídeo do termo de
qualificação e interrogatório, conforme dispõe o § 1º, do art. 405, do Código de Processo
Penal.
§ 6º. O indiciamento, enquanto ato privativo do Delegado de Polícia, dar-se-á de forma
fundamentada, mediante análise técnico-jurídica do fato, devendo indicar a autoria,
materialidade e suas circunstâncias.
Art. 84. Sempre deverão ser consideradas as perguntas que o interrogado se negar a responder,
devendo ser consignadas no respectivo auto ou termo, bem como as razões invocadas para
tal recusa.
Art. 85. Em qualquer caso, a reinquirição do indiciado poderá ocorrer, desde que antecedida de
despacho fundamentado da autoridade policial.
Art. 86. A autoridade policial não procederá ao indiciamento se do exame de indícios, de
depoimentos e de outras evidências constantes nos autos restar convicção de que o suspeito
não cometeu a infração penal investigada.
Parágrafo único. As razões do não indiciamento serão esclarecidas em despacho fundamentado ou
no relatório final do inquérito policial.
Art. 87. A autoridade policial deverá observar que a confissão é apenas um dos meios de prova,
devendo, portanto, ser acolhida de forma espontânea e guardar harmonia com as demais
provas coligadas.
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Parágrafo único. Quando o suspeito confessar a autoria do crime, desacompanhado de advogado,
a autoridade policial providenciará para que duas testemunhas acompanhem a oitiva e
assinem o respectivo termo.
Art. 88. Se, no curso do inquérito, a autoridade policial verificar que o indiciado é suspeito da
autoria de outros delitos, ainda não investigados e que não guardem conexão ou continência
com o primeiro, deverá ouvi-lo sobre os fatos novos, em autos apartados.
Parágrafo único. Quando a autoridade policial verificar a ocorrência de crimes praticados em outra
circunscrição providenciará a remessa dos autos à autoridade policial competente.
Art. 89. Quando o indiciado se encontrar em local incerto e não sabido, não sendo possível realizar
seu interrogatório, a autoridade policial determinará sua qualificação, em termo próprio, de
forma indireta.
Art. 90. A autoridade policial, sempre que necessário, representará fundamentadamente pela
concessão de medidas cautelares, observando-se os requisitos legais cabíveis.
Parágrafo único. Quando couber a representação por medida acautelatória no relatório final, a
autoridade policial fará constar o pedido em seu cabeçalho, com destaque.
Seção XI
Da Identificação Criminal
Art. 91. O civilmente identificado, em princípio, não será submetido à identificação criminal,
conforme preconiza a Lei nº 12.037/09.
Art. 92. A identificação civil é atestada por qualquer dos seguintes documentos:
I- carteira de identidade;
II- carteira de trabalho;
III- carteira profissional;
IV- passaporte;
V- carteira de identificação funcional civil e militar;
VI- outro documento público que permita a identificação do indiciado.
Art. 93. A autoridade policial providenciará para que seja anexada cópia de identificação civil/e ou
criminal do indiciado nos autos do procedimento policial.
§ 1º. A providência a que se refere o caput deste artigo também será adotada quando da
comunicação do auto de prisão em flagrante delito.
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§ 2º. Na impossibilidade da juntada da cópia de identificação a que se refere este artigo, o escrivão
de polícia deverá justificá-la mediante certidão exarada nos autos ou por outro meio idôneo.
Art. 94. A despeito de apresentado o documento de identificação, poderá ocorrer a identificação
criminal nas seguintes hipóteses:
I- o documento apresentar rasura ou tiver indício de falsificação;
II- o documento apresentado for insuficiente para identificar cabalmente o indiciado;
III- o indiciado portar documentos de identidade distintos, com informações conflitantes entre si;
IV- a identificação criminal for essencial às investigações policiais, segundo despacho da autoridade
judiciária competente, que decidirá de ofício ou mediante representação da autoridade
policial, do Ministério Público ou da defesa;
V- constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações;
VI- o estado de conservação ou a distância temporal ou da localidade da expedição do documento
apresentado impossibilite a completa identificação dos caracteres essenciais.
Parágrafo único. As cópias dos documentos apresentados deverão ser juntadas aos autos do
inquérito, ou outra forma de investigação, ainda que consideradas insuficientes para
identificar o indiciado.
Art. 95. A identificação criminal, que precederá de despacho fundamentado da autoridade policial,
dar-se-á pelo processo dactiloscópico e fotográfico, devendo o material comprobatório ser
anexado aos respectivos autos do inquérito policial ou termo circunstanciado de ocorrência.
Art. 96. Quando da impossibilidade de identificação do indiciado, com o seu verdadeiro nome ou
outros qualificativos, a autoridade policial deverá, se for descoberta a sua qualificação
posteriormente retificá-la, por termo nos autos, sem prejuízo da validade dos atos
precedentes.
Art. 97. Com vistas à atualização dos bancos de dados civis ou criminais, nada obsta a coleta de
imagens dos investigados, que poderá ser inserida nos autos.
Art. 98. É vedado mencionar a identificação criminal do indiciado em atestados de antecedentes
ou em informações não destinadas ao juízo criminal, antes do trânsito em julgado da
sentença penal condenatória.

Seção XII
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Dos Prazos para a Conclusão do Inquérito Policial
Art. 99. A Autoridade policial deverá envidar todos os esforços para concluir os inquéritos no prazo
inicial de 30 (trinta) dias, não havendo indiciado, valendo-se, de pedidos de prorrogação,
que deverão ser sempre fundamentados, nos casos de comprovada complexidade para a
elucidação do fato, conforme a lei.
Parágrafo único. Se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou tiver sido preso preventivamente,
o inquérito policial deverá terminar no prazo de 10 (dez) dias, contado o prazo, nesta
hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão.
Art. 100. O inquérito policial inserto na Lei nº 11.343/06 (crimes relativos a drogas), será concluído
no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando
solto, podendo a autoridade policial, mediante pedido justificado, requerer a prorrogação
dos referidos prazos.
Art. 101. Nos prazos especiais, conforme lei específica, a autoridade policial deverá concluir o
inquérito de acordo com o que dispõe cada norma legal.
Seção XIII
Do Relatório
Art. 102. A autoridade policial deverá encerrar o inquérito policial com minucioso relatório do que
tiver sido apurado, com clareza e objetividade.
§ 1º. No relatório, a autoridade policial deverá evitar emissão de juízo de valor, salvo quando
imprescindível a elucidação do fato.
§ 2º. A elaboração do relatório é obrigatória, mesmo nos inquéritos iniciados por auto de prisão
em flagrante e é peça exclusiva da autoridade policial.
Art. 103. No relatório, deverá a autoridade policial fazer um histórico do fato, discorrer acerca das
diligências realizadas e concluir sobre a materialidade e autoria da infração penal, indicando
o dispositivo legal violado, podendo citar jurisprudência e doutrina.
Art. 104. O cabeçalho do relatório deverá conter, sempre que possível os seguintes itens:
I- o número de tombo do inquérito;
II- a incidência penal;
III- o nome do indiciado (ou investigado) ou outros indicativos que possa identificá-lo;
IV- o nome da vítima;
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V- data, hora e local do fato;
VI- a indicação de representação por prisão ou outra medida cautelar, se houver.
Art. 105. Deverão ser evitadas no relatório, transcrições extensas de termos de inquirições,
cumprindo à autoridade policial, quando necessário, repetir apenas os trechos essenciais ao
esclarecimento de sua exposição.
Art. 106. Concluído o inquérito, a autoridade policial determinará, por despacho, a remessa dos
autos ao Poder Judiciário, juntamente com os objetos apreendidos.
Parágrafo único. Não sendo possível encaminhar o (s) objeto(s) apreendido(s), conforme preceitua
o caput, por ter sido dado destino diverso, a autoridade policial deverá constar a justificativa
em seu relatório.
CAPÍTULO VI
DA PRISÃO EM FLAGRANTE
Art. 107. Apresentada uma pessoa na unidade policial, sob suspeita de autoria de crime em estado
de flagrância, a autoridade policial analisará o caso e decidirá sobre a autuação do
conduzido, de forma discricionária, fundamentada, e em conformidade com a legislação
processual vigente.
§ 1º. Decidindo pela autuação, a autoridade policial expedirá a requisição de exame de corpo de
delito para que seja realizado o exame de constatação de ofensa física no conduzido (ad
cautelam) e ouvirá o condutor e colherá, desde logo, sua assinatura, entregando a este cópia
do termo de recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas
que o acompanharem, de vítima se houver, e ao interrogatório do acusado sobre a
imputação que lhe é feita, colhendo, após cada oitiva, suas respectivas assinaturas, lavrando
a autoridade, ao final o auto.
§ 2º. Se a autoridade policial decidir pela não autuação, ouvirá da mesma forma o condutor,
testemunhas, vítima se houver, conduzido, bem como adotará todas as providências para
que as provas sejam resguardadas.
Art. 108. Nos casos de autuação em flagrante, por crimes tipificados na Lei nº 11.343/06, a
autoridade policial deverá:
I- antes de fornecer a nota de culpa do indiciado, lavrar por despacho, a justificativa dos motivos
que a nortearam para o enquadramento penal do fato, obedecendo às disposições do art.
28, § 2° e art. 48, § 2° do referido diploma legal;
II- providenciar o exame de constatação preliminar de droga, devendo o laudo definitivo ser
juntado ao respectivo procedimento policial, antes de sua conclusão, se possível.
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Art. 109. Na lavratura do auto de prisão em flagrante, o conduzido somente será qualificado no
momento de seu interrogatório, após a oitiva da última testemunha.
Art. 110. No decorrer da autuação em flagrante, a autoridade policial deverá:
I- cientificar o autuado acerca de seus direitos e garantias previstos nos incisos LXII, LXIII e LXIV, do
art. 5º, da Constituição Federal;
II- entregar a nota de culpa ao autuado, mediante recibo, nos moldes preconizados pelo art. 306, §
2º, do Código de Processo Penal;
III- comunicar à família ou à pessoa indicada pelo autuado a situação, e declinar o nome dos
responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial.
Art. 111. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados
imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou a pessoa
por ele indicada.
§ 1º. E, até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz
competente, ao Ministério Público, o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não
informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública.
§ 2º. Desde que entenda presentes os requisitos constantes nos artigos 312 e 313 do Código de
Processo Penal, a autoridade policial representará pela prisão preventiva do(s) indiciado(s)
ou por outra medida cautelar, encaminhando o pedido juntamente com a comunicação da
prisão em flagrante ao juiz.
Art. 112. Quando o conduzido não estiver em condições físicas ou psíquicas de ser prontamente
interrogado, a autoridade policial concluirá o auto sem ouvi-lo, e neste caso, será apenas
qualificado. Devendo a impossibilidade de seu interrogatório ser consignada nos autos.
§ 1°. Na hipótese prevista no caput deste artigo, a autoridade policial ouvirá o conduzido
posteriormente, em auto de interrogatório e na presença de duas testemunhas.
§ 2°. Quando o indiciado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, a autoridade
policial tomará as providências determinadas no § 3° do art. 304 do Código de Processo
Penal.
Art. 113. Enquanto permanecer em cartório, o preso será acompanhado por, pelo menos, dois
policiais, com a missão exclusiva de custodiá-lo.
Parágrafo único. O número de policiais será aumentado sempre que a periculosidade ou a
quantidade de presos o exigir.

37

Art. 114. Em todos os casos de prisão, a autoridade policial deverá adotar medidas necessárias à
preservação da integridade física e moral do preso, e, sempre que as circunstâncias o
exigirem, será submetido a exame de corpo de delito.
§ 1º. A autoridade policial, se reputar necessário, poderá transferir o preso para local mais seguro,
podendo inclusive, autuá-lo em outra circunscrição, comunicando essa providência ao juiz
competente, ao Ministério Público, ao advogado constituído, se houver, ou à Defensoria
Pública, e a família ou pessoa por ele indicada.
§ 2º. O preso deverá ser colocado em ambiente e condições condizentes com a dignidade da
pessoa humana, evitando-se constrangê-lo com situações outras, além daquelas inerentes à
condição de custodiado.
Art. 115. Quando se tratar de prisão de advogado, por crime no exercício da profissão, para a
lavratura do auto, o mesmo terá direito à presença de representante da Ordem dos
Advogados do Brasil, que, se assim o desejar, far-se-á representar; nos demais casos, a
autoridade policial fará comunicação expressa à respectiva Seccional.
Art. 116. A prisão em flagrante de parlamentares federais e estaduais apenas ocorrerá em casos de
crime inafiançável, devendo a autoridade policial, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
remeter os autos do Inquérito à respectiva Casa Legislativa.
Art. 117. Os vereadores não poderão ser presos em flagrante, por suas opiniões, palavras e votos
no exercício do mandato e na circunscrição de seu município.
Art. 118. Os juízes e membros do Ministério Público não poderão ser presos senão por ordem
judicial escrita e fundamentada do tribunal competente ou em flagrante de crime
inafiançável.
§ 1°. No caso de prisão por crime inafiançável, a autoridade policial, após a lavratura do auto de
prisão em flagrante, procederá à imediata apresentação do magistrado ou membro do
Ministério Público ao Presidente do Tribunal ou Procurador-Geral respectivo,
encaminhando-se todas as peças produzidas, mediante ofício circunstanciado.
§ 2°. Em se tratando de crime afiançável, não haverá prisão e nem autuação, devendo apenas ser
feita a comunicação do fato ao Presidente do Tribunal ou Procurador-Geral respectivo.
Art. 119. Quando da prisão de policiais civis, seja em flagrante ou em virtude de mandado judicial,
os mesmos, enquanto não perderem a condição de funcionários, permanecerão em prisão
especial, durante o curso da ação penal e até que a sentença transite em julgado.
Art. 120. Quando da prisão em flagrante de militares, a autoridade policial deverá solicitar a
presença de um membro da respectiva corporação, de preferência de nível hierárquico igual
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ou superior ao do preso, visando acompanhar a lavratura do auto, e, logo após, procederá à
entrega do autuado à unidade militar mais próxima, para fins de custódia.
Parágrafo único. O ofício a que se refere o caput deste artigo deverá encaminhar a respectiva nota
de culpa.
Art. 121. Nos casos de prisão em flagrante de militares estaduais e de policiais civis, a autoridade
policial acionará, de imediato, a Corregedoria Geral da Secretaria da Segurança e da Defesa
Social.
Art. 122. Os agentes e funcionários diplomáticos não poderão ser presos ou detidos por estarem
imunes a toda jurisdição criminal ou civil.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, ainda, aos entes familiares dos agentes
diplomáticos bem como ao pessoal do serviço da Embaixada.
Art. 123. Os cônsules e funcionários consulares honorários somente gozarão de imunidade com
relação aos atos praticados no exercício de suas funções.
Art. 124. Os agentes consulares não serão presos em flagrante delito quando cometer crime no
exercício dos atos de ofício, conforme entendimento do STF, exarado no HC 81158/RJ DJ 1912-2002.
Art. 125. Em se tratando de prisão preventiva de cônsules e funcionários consulares honorários,
devem ser observados os preceitos insculpidos no art. 41 do Decreto n.º 61.078, de 26 de
julho de 1967 (Convenção de Viena sobre Relações Consulares).
Art. 126. No caso de prisão de índio não integrado ou não emancipado, será solicitada a presença
de um representante da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) para atuar como curador.
Parágrafo único. Na impossibilidade do comparecimento de representante do órgão de assistência
ao índio, será indicada pessoa idônea para exercer a função prevista neste artigo.
Art. 127. Se o Delegado de Polícia for vítima de cometimento de crime, não deve presidir o auto de
prisão em flagrante (RT 602/347), exceto se for o único do município e outro não houver que
possa substituí-lo.
CAPÍTULO VII
DAS PROVIDÊNCIAS RELACIONADAS A ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS POR CRIANÇAS E
ADOLESCENTES
Art. 128. Para a aplicação do disposto neste capítulo, a autoridade policial atentará para o art. 2°
da Lei nº. 8.069/90 de 13.07.1990, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que
considera criança a pessoa até doze anos de idade incompletos e adolescente aquele entre
doze e dezoito anos de idade incompletos.
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Art. 129. As crianças ou adolescentes encontradas em ato infracional serão imediatamente
entregues aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade.
§ 1º. Na falta de pais ou responsável, a autoridade policial encaminhará, desde logo, o adolescente
ao representante do Ministério Público, juntamente com cópia do auto de apreensão ou
boletim de ocorrência;
§ 2º. Sendo impossível a apresentação imediata, a autoridade policial encaminhará o adolescente
à entidade de atendimento, que fará a apresentação ao representante do Ministério Público
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
§ 3º. Nas localidades onde não houver entidade de atendimento, a apresentação far-se-á pela
autoridade policial;
§ 4º. À falta de repartição policial especializada, o adolescente aguardará a apresentação em
dependência separada da destinada a maiores, não podendo, em qualquer hipótese,
exceder o prazo referido no § 2º deste artigo.
Art. 130. Em caso de flagrante de adolescente por ato infracional, a autoridade policial adotará as
seguintes providências:
I - encaminhamento incontinenti à delegacia especializada do lugar, juntamente com os objetos
apreendidos e as pessoas maiores de dezoito anos que, porventura, tenham sido presas com
o adolescente;
II - no caso do inciso anterior, após as providências necessárias e conforme o caso, a autoridade
policial encaminhará o adulto à unidade policial competente, com cópia do procedimento
lavrado para ser juntado ao procedimento do conduzido maior de idade;
III - onde não houver delegacia especializada, lavrará o auto de apreensão ou boletim de
ocorrência circunstanciado, na forma do art. 173 da Lei nº. 8.069/90, observando sempre o
disposto nos artigos 174 e 175 do mesmo diploma legal.
Art. 131. Havendo dúvidas quanto à menoridade do conduzido, a autoridade policial determinará,
de imediato, diligências visando verificar essa situação e, na impossibilidade de solução de
impasse em tempo hábil, procederá como se ele de menoridade fosse.
Art. 132. Nos casos envolvendo crianças e adolescentes, a autoridade policial deverá, ainda,
observar as orientações do juizado respectivo.
Art. 133. É vedada a divulgação de atos judiciais policiais e administrativos que diga respeito a
crianças e adolescentes, às quais se atribua autoria de ato infracional.
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Parágrafo único. Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou
adolescente, vedando-se fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco,
residência e, inclusive iniciais do nome e sobrenome.

CAPÍTULO VIII
DOS PROCEDIMENTOS E MEDIDAS ASSEGURADOS À PROTEÇÃO DO IDOSO
Art. 134. É assegurada a prioridade na tramitação dos procedimentos e na execução dos atos de
diligências que compõem o procedimento policial, em que figure como vítima, pessoa com
idade igual ou superior a 60 anos.
Art. 135. Compete à autoridade policial observar os crimes previstos na Lei nº. 10.741/03, cuja
pena máxima privativa de liberdade não seja superior a 4 (quatro) anos, aplicando-se o
procedimento previsto na Lei nº. 9.099/95, e, subsidiariamente, no que couber, as
disposições do Código de Processo Penal.
Art. 136. Não se aplica o disposto nos artigos 181 e 182 do Código Penal aos crimes definidos no
Título II do referido diploma e nos demais praticados contra o idoso, em conformidade com
a Lei nº 10.741/03.
Parágrafo único. Os crimes definidos no supracitado diploma legal são de ação pública
incondicionada.

CAPÍTULO IX
DOS PROCEDIMENTOS POLICIAIS RELACIONADOS AOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR CONTRA A MULHER
Art. 137. Para a aplicação no que dispõe este Capítulo, a autoridade policial observará o que
preceitua a Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006.
Art. 138. A autoridade policial que tomar conhecimento de ocorrência envolvendo a prática de
violência doméstica e familiar contra a mulher, preso em flagrante delito agressor, adotará,
de imediato e sem prejuízo de outras medidas, os procedimentos previsto no art. 12 da Lei
nº 11.340/06, observando o que dispõe o art. 11 do mesmo Diploma Legal.
Art. 139. A autoridade policial, nos casos de ocorrência de que trata este capítulo e que não
configure prisão em flagrante delito, expedirá, de imediato, requerimento ao Juizado da
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Violência Doméstica e Familiar contra a mulher, solicitando medidas protetivas constante
dos arts. 22 a 24 da Lei nº 11.340/06.
Art. 140. A autoridade policial, em caso de descumprimento por parte do agressor de medida
protetiva de urgência deferida, lavrará, sempre que possível, auto de prisão em flagrante
delito por infração ao art. 330 do Código Penal Brasileiro.
Parágrafo único. Quando não for o caso de prisão em flagrante, a autoridade policial deverá
instaurar inquérito policial e poderá representar, fundamentadamente, sobre a prisão
preventiva do agressor ao Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
relatando o fato, anexando cópia da Portaria e do Boletim de Ocorrência do novo registro.
CAPÍTULO X
DOS PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A CRIMES ELEITORAIS
Art. 141. Em se tratando de crime eleitoral, quando no local da infração não existir órgão da Polícia
Federal, a Polícia Judiciária Estadual terá atuação supletiva (Resolução TSE nº 11.494/82 e
Acórdãos nº 16.048, de 16 de março de 2000 e 439, de 15 de maio de 2003.)
§ 1º. Quando tiver conhecimento da prática da infração penal eleitoral, a autoridade policial
deverá comunicar imediatamente ao juiz eleitoral.
§ 2º. No caso de flagrante delito, após lavrar o respectivo auto, a autoridade policial deverá
comunicar imediatamente a prisão do autuado ao juiz eleitoral, ao Ministério Público
Eleitoral, à Defensoria Pública, caso o infrator não tenha advogado legalmente constituído,
bem como a família do preso ou pessoa por ele indicada, conforme previsto no art. 306, §
1º, do Código de Processo Penal.
§ 3º. O procedimento de policia judiciária, nos crimes eleitorais, com exceção do previsto no §1º
deste artigo, somente será instaurado mediante requisição escrita do Ministério Público
Eleitoral ou do juiz eleitoral.
CAPÍTULO XI
DA CONCESSÃO E DO RECOLHIMENTO DA FIANÇA
Art. 142. Nos casos de crimes cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4
(quatro) anos, conforme disposto no art. 322 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei
nº 12.403/11, a autoridade policial deverá arbitrar a fiança independentemente de
requerimento, desde que não haja qualquer das restrições previstas nos arts. 323 e 324 do
Código de Processo Penal.

42

Art. 143. Quando do exame da afiançabilidade da infração penal, a autoridade policial deverá
observar o disposto nos incisos XLII, XLIII e XLIV, do art. 5°, da Constituição Federal e na Lei
nº 8.072/90.
Art. 144. Não haverá distinção entre brasileiro e estrangeiro para efeito de concessão de fiança.
Parágrafo único. A decisão que denegar a fiança será devidamente fundamentada nos autos.
Art. 145. O recolhimento da fiança prestada será feito em instituição bancária ou correspondente
bancário credenciado ou na Coletoria da Receita do Estado.
Art. 146. Quando a autuação ocorrer em local distante da repartição policial, e havendo
arbitramento de fiança, o escrivão deverá certificar nos autos o recebimento, lavrando,
posteriormente, o termo no livro próprio.
Art. 147. Arbitrada a fiança, o termo será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade e por
quem prestar fiança, e dele extrair-se a certidão para juntar-se aos autos, bem como o
comprovante de recolhimento.
Art. 148. Excepcionalmente, o depósito de valores em dinheiro será feito até o primeiro dia útil
seguinte ao recebimento, ressalvados os casos de comprovada impossibilidade.
Parágrafo único. Nos lugares em que o depósito não se puder fazer de pronto, o valor será
entregue ao escrivão ou pessoa idônea, a critério da autoridade, e dentro de no máximo três
dias dar-se-á seu recolhimento na forma da lei, fazendo constar no termo de fiança.
Artigo 149. A autoridade policial decidirá, mediante despacho fundamentado, sobre a concessão
da fiança até a comunicação da prisão em flagrante ao Poder Judiciário.
§ 1º. A comunicação de que trata este artigo deverá ser instruída com a cópia do termo de fiança,
alvará de soltura e o comprovante de recolhimento do valor arbitrado.
Art. 150. Quando da concessão de fiança de que trata o artigo anterior, o escrivão fará constar no
recibo por ele emitido, o nome da autoridade policial que o concedeu, o valor pago, o nome
do afiançado e o número do inquérito policial.
CAPÍTULO XII
DAS COISAS APREENDIDAS
Art. 151. Nos cartórios das unidades policiais haverá depósito destinado à guarda das coisas
apreendidas.
Art. 152. Logo após a realização da perícia, a autoridade policial providenciará remessa das coisas
apreendidas ao órgão competente, juntando ao inquérito o seu comprovante.
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Art. 153. As coisas arrecadadas que interessam à investigação serão regularmente apreendidas,
em conformidade com o “Auto de Apresentação e Apreensão”.
§ 1º. No depoimento do apresentante deverá ser consignado a indicação do local, da data, nome
da pessoa em poder de quem a coisa foi encontrada e demais circunstancias.
§ 2º. As coisas apreendidas somente serão recolhidas ao depósito, após a lavratura do respectivo
auto de apresentação e apreensão.
Art. 154. As coisas apreendidas e recolhidas no depósito até remessa ao órgão competente ficarão
sob a responsabilidade do chefe de cartório ou, na falta deste, de funcionário
expressamente designado pela Autoridade Policial.
Art. 155. As coisas arrecadadas somente serão recolhidas ao depósito, após a lavratura do
respectivo Auto de Apresentação e Apreensão.
§ 1º. As coisas apreendidas e recolhidas ao depósito, até sua remessa ao órgão competente,
ficarão sob a responsabilidade do escrivão de polícia que lavrou o respectivo procedimento,
ou na falta deste, de servidor expressamente designado pela autoridade policial.
§ 2º. O escrivão deverá providenciar para que as coisas apreendidas sejam devidamente
identificadas com uma cópia do Auto de Apresentação e Apreensão, sob a supervisão e
fiscalização do Chefe de Cartório.
Art. 156. Quando a coisa apreendida, por sua natureza ou volume, não puder ser acondicionada no
depósito, será guardada em local apropriado, juntando-se aos autos a documentação
comprobatória de seu destino.
Art. 157. As substâncias entorpecentes, tão logo sejam apreendidas, serão acondicionadas em
sacos plásticos transparentes, devidamente lacrados, contendo a indicação de sua natureza
e o número do respectivo inquérito policial o qual se refere.
§ 1°. As unidades policiais competentes para apuração de crimes relacionados à Lei nº. 11.343/06
deverão possuir balanças de precisão, em seus respectivos cartórios, destinadas à pesagem
das substâncias apreendidas.
§ 2°. Observar-se-á, quando da apreensão de objetos usados para a prática de crimes de que trata
a Lei nº 11.343/06, bem como da utilização de dinheiro ou cheque emitido como ordem de
pagamento, o que, a respeito, dispõe a Lei nº. 11.343/06, no seu art. 62, § § 1º e 2º, do
sobredito Diploma Legal.
Art. 158. Quando cabível, a restituição de coisas apreendidas será feita mediante termo próprio,
observando-se o disposto no art. 120 e parágrafos do Código de Processo Penal.
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Art. 159. A devolução de bens apreendidos, em face de procedimento policial, deverá a autoridade
policial exigir, quando da devolução, nota fiscal ou qualquer outro documento
comprobatório da propriedade, e, na impossibilidade de apresentação, proceder ao auto de
reconhecimento de objeto ou coisa.
Parágrafo único. No caso de veículos automotores, só deverá ser entregue após se verificar que
atende às condições de trafegabilidade, estabelecidas pela Lei nº. 9.503/97, e ao seu
proprietário quando habilitado; caso contrário, à pessoa habilitada indicada por ele,
acostando se cópia do documento de habilitação nos autos.
Art. 160. Sob pena de responsabilidade, fica expressamente proibido o uso de coisas apreendidas
por servidores policiais, ainda que na condição de fiel depositário, salvo se houver sentença
definitiva destinando o bem ao Estado.
Art. 161. Após o trânsito em julgado da sentença, a autoridade policial solicitará ao juiz
competente autorização para incineração da substância entorpecente apreendida.
Parágrafo único. Havendo o deferimento, a autoridade policial, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, promoverá a incineração na presença do representante do Ministério Público e da
autoridade sanitária competente, lavrando-se auto circunstanciado a ser assinado por todos
após a realização da perícia no local.
Art. 162. Na apreensão de grandes quantidades de drogas ilícitas, a autoridade policial deverá
solicitar ao Juiz competente autorização para sua incineração, guardando-se as amostras
necessárias para a preservação da prova.
Parágrafo único. A autorização judicial de que trata o caput deste artigo é dispensável quando se
tratar de plantações ilícitas, na conformidade com o disposto no caput do art. 32, da Lei nº.
11.343, de 2006.
Art. 163. Não se evidenciando infração penal, ou nas hipóteses em que não for conhecida a vítima
ou o proprietário, os bens ou valores apreendidos ou arrecadados deverão ser identificados
com o registro policial que lhe deu causa, guardados ate que haja determinação superior
sobre sua destinação.
Parágrafo único. Quando da apreensão de armas, acessórios ou munições que não constituam
prova no inquérito, a autoridade policial deverá encaminhá-los ao Comando do Exército para
destruição no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme o parágrafo (único do
art. 25 da Lei nº. 10.826/03).
CAPÍTULO XIII
DO SEQUESTRO E DA INDISPONIBILIDADE DOS BENS
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Art. 164. Sempre que houver indícios veementes de que o indiciado adquiriu bens imóveis com os
proventos da infração, a autoridade policial representará ao juiz competente pelo sequestro
desses bens, ainda que tenham sido transferidos a terceiro.
Parágrafo único. A mesma providência será adotada quando se tratar de bens móveis adquiridos
na mesma circunstância e não sujeitos à busca e apreensão.
Art. 165. Efetuado o sequestro, a autoridade policial envidará esforços para concluir o inquérito
com a indispensável brevidade, a fim de evitar que a medida seja prejudicada, conforme o
previsto no inciso I do art. 131 do Código de Processo Penal.
Art. 166. A representação pelo sequestro será instruída com peças comprobatórias da
conveniência da medida.
Art. 167. Tratando-se da apuração de infração penal capitulada na Lei nº. 8.429/92, concernente a
atos de improbidade administrativa, a autoridade policial representará ao juiz pela
decretação da indisponibilidade dos bens do indiciado, em face do que dispõe o § 4° do art.
37 da Constituição Federal.
CAPÍTULO XIV
DOS INCIDENTES
Art. 168. Quando, no curso da investigação, houver indícios da prática de crimes por parte do
Magistrado ou Membro do Ministério Público, a autoridade policial, mediante despacho
fundamentado, remeterá, imediatamente, os autos ao tribunal competente ou ProcuradorGeral respectivo, para as providências de sua competência.
Art. 169. Em caso de extravio ou destruição dos autos originais, será feita a restauração, aplicandose, no que couber, o disposto no art. 541 e seguintes do Código de Processo Penal.
Art. 170. Quando verificada a ocorrência de graves irregularidades na condução do inquérito, o
superior imediato poderá, por meio de ato fundamentado, avocá-lo ou propor a designação
de outra autoridade policial para presidi-lo.
§ 1º. Em qualquer caso, o Delegado Geral poderá avocar autos do inquérito, desde que
motivadamente.
§ 2º. Tratando-se de avocação motivada por irregularidades, a autoridade a que se refere o §1º
deste artigo encaminhará cópia à Corregedoria dos respectivos autos para medidas
disciplinares cabíveis.
Art. 171. O inquérito transferido e oriundo de outras instituições policiais será necessariamente
registrado no livro tombo, recebendo novo número, capa, e autuação, dispensando-se nova
portaria e remuneração das folhas.
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Parágrafo único. Para efeito de controle a capa anterior será mantida no procedimento.
Art.172. Os desmembramento e junções de inquéritos policiais já aforados dependerão anuência
do juiz competente.
Art. 173. Os pedidos de informações de habeas corpus e mandados de segurança serão atendidos,
com a devida celeridade, pelo presidente do inquérito.
Parágrafo único. Na ausência de autoridade coatora e não tendo havido redistribuição do
inquérito, caberá ao superior imediato promover as informações.
Art. 174. Surgindo, em qualquer fase do inquérito, dúvidas quanto à higidez mental do indiciado, a
autoridade policial representará ao juiz competente no sentido de submetê-lo a exame
médico-legal, consoante recomenda o art. 149, § 1° do Código de Processo Penal.
§ 1°. Ocorrendo a autuação do indiciado em flagrante delito, por crime inafiançável ou afiançável,
sem o recolhimento da fiança, situações que determinam de ordinário seu encarceramento,
deverá a autoridade policial, após concluir a autuação, representar ao juiz competente para
fins de cumprimento da providência determinada no caput do art. 150 do Código de
Processo Penal.
§ 2°. Na hipótese prevista no artigo anterior, juntar-se-á cópia do auto de prisão em flagrante à
representação, que será encaminhada à Justiça em auto apartado.
TÍTULO II
DO TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA
Art. 175. A autoridade policial, ao tomar conhecimento de infrações penais de menor potencial
ofensivo, providenciará a lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrências (TCO),
seguindo o rito previsto no art. 69 da Lei nº. 9.099/95.
§ 1º. Consideram-se as infrações penais de menor potencial ofensivo as contravenções penais e os
crimes a que a lei comine pena máxima não superior a dois anos, cumulada ou não com a
multa, conforme prescreve o art. 61 do referido Diploma Legal.
§ 2º. Nos crimes de lesões corporais de natureza leve e culposa e nos demais de ação penal pública
condicionada, lavrar-se-á TCO somente mediante representação.
Art. 176. Uma vez conhecido o autor ou autores do fato, será preenchido o Termo Circunstanciado
de Ocorrência e remetido incontinenti ao Juizado Especial Criminal competente.
Art. 177. Na hipótese do encaminhamento do autor do fato ou seu compromisso de comparecer
ao juizado, não se imporá a prisão em flagrante, nem será exigida a fiança.
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Art. 178. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo
circunstanciado e o encaminhará sempre que possível, imediatamente, ao juizado com o
autor do fato e a vítima.
Art. 179. Havendo conexão de crime de menor potencial ofensivo com outro da competência do
juízo comum, deverá ser adotado o procedimento previsto no Código de Processo Penal, ou
seja, autuação em flagrante ou instauração de inquérito policial por portaria, conforme o
caso.
Art. 180. Quando da lavratura de TCO ou Auto de Prisão em Flagrante Delito em que a infração
esteja adstrita ao consumo, deverá ocorrer a apreensão de droga apreendida e o laudo de
constatação, consoante entendimento jurisprudencial e legal.
TÍTULO III
DOS LIVROS CARTORÁRIOS
Art. 181. São Livros Cartorários de uso obrigatório:
I - Livro Único de Registro de Procedimentos Policiais, destinado ao registro dos inquéritos policiais
(IP), Termos Circunstanciado de Ocorrência (TCO), Boletim de Ocorrência Circunstanciado
(BOC), e procedimento de apuração de ato infracional (PAAI);
II - Livro de Termos de Fiança Criminal, nos moldes do art. 329 do Código de Processo Penal;
III- Livro de Registro de Cartas Precatórias, destinadas ao controle das Cartas Precatórias recebidas e
enviadas;
IV- Livro de Registro inicial de movimentação, destinado ao registro dos procedimentos
mencionados no inciso I deste artigo, realizados nos plantões policiais e que deverão ser
encaminhados as delegacias competentes.
Art. 182. O livro único de registro de procedimentos policiais além de sua função precípua de
tombamento e registro dos procedimentos policiais servirá para compor o banco de dados
estatísticos do Núcleo de Estatística da Polícia Civil (NEST/PC);
Parágrafo único. Além dos controles mencionados no caput deste artigo, o Livro único de Registro
de procedimentos policiais permitirá o controle ainda de laudos periciais, mandados de
prisão, materiais apreendidos e de movimentação dos procedimentos.
Art. 183. Os dados obrigatórios, explicitados no manual de instruções para preenchimento do livro
único de registro de procedimentos policiais (disponível em: www.acadepol.pb.gov.br) não
poderão ser omitidas, sob pena de responsabilidade funcional.
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Art. 184. Os livros cartorários obrigatórios conterão termos de abertura e encerramento, assinados
pelo escrivão chefe de cartório ou encarregado e rubricadas pela autoridade policial
responsável pela unidade policial.
Parágrafo único. O termo de encerramento será lavrado após o integral preenchimento do livro,
ou quando de sua eventual substituição por outro.
Art. 185. Os livros obrigatórios, inclusive os encerrados, ficarão sob a guarda e responsabilidade do
escrivão chefe de cartório ou escrivão encarregado pelo mesmo, a quem competirá
providenciar as escriturações.
Art. 186. Os livros cartorários serão escriturados com caneta de tinta azul ou preta, não podendo
conter rasuras, emendas ou entrelinhas.
Art. 187. Os registros lavrados nos livros cartorários não poderão ser cancelados.
Parágrafo único. No caso de erro ou rasura no preenchimento, será feito novo registro com a
retificação necessária, fazendo-se menção ao lançamento anterior.
TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 188. É dever do policial civil, trajar-se de forma compatível com o decoro da função, usar
uniforme quando determinado pela autoridade policial, especialmente em operações
ostensivas e dispensar tratamento adequado, urbano, célere e eficiente ao cidadão e/ou
usuário em geral dos serviços prestados pela Instituição.
Art. 189. Sendo o inquérito policial um instrumento que registra a atividade de polícia judiciária, a
atuação do agente policial há que ter sempre o respaldo de uma ordem de missão expedida
pela autoridade policial, em face do caso concreto, exceto nos casos de flagrante delito.
Art. 190. Compete ao agente policial comunicar à autoridade policial todo fato de que tenha
conhecimento e que possa interessar à atividade de polícia judiciária.
Art. 191. Compete, ainda, ao agente policial elaborar relatórios de suas atividades, especificando
os resultados das diligências por ele realizadas, de forma a atestar sua produtividade e
possibilitar a retomada das diligências por outro policial.
Art. 192. Toda irregularidade ocorrida nas unidades policiais deverá ser, incontinenti, comunicada
ao superior imediato da circunscrição sob pena de responsabilidade.
Art. 193. As autoridades policiais deverão abster-se da divulgação, pelos órgãos de comunicação,
de imagens de pessoas tidas como suspeitas ou indiciadas em inquéritos policiais, face aos
princípios estatuídos nos incisos X, XLI, XLIX e LVII, do art. 5° da Constituição Federal, salvo
quando por elas formalmente autorizadas.
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Art. 194. A autoridade policial, antes de iniciar o interrogatório, cientificará o investigado, quando
couber, acerca dos benefícios da confissão e da deleção premiada.
Art. 195. A autoridade policial, designada para instaurar ou dar prosseguimento a inquérito policial
em caráter especial, ficará vinculada ao feito até sua efetiva conclusão, independentemente
de lotação, salvo por determinação em contrário da Chefia de Policia Civil.
Parágrafo único. Concluído o procedimento, a autoridade policial remeterá cópia do seu relatório à
autoridade designante.
Art. 196. Nos inquéritos policiais, acompanhados por representante do Ministério Público, de
oficio ou designados pela Procuradoria Geral de Justiça, a autoridade policial cuidará de
participar-lhes da realização de inquirições, interrogatórios e outras diligências que se
fizerem necessárias, com antecedência mínima de 36 (trinta e seis) horas.
Art. 197. Ressalvados motivos de força maior, quando do eventual ou definitivo afastamento da
autoridade policial que preside o inquérito, esta deverá elencar as diligências concluídas e as
que ainda serão realizadas, objetivando facilitar o trabalho daquela que vier a substituí-la no
feito.
Art. 198. A autoridade policial exonerada do cargo em comissão de Delegado titular de Delegacia
Especializada, Distrital ou Municipal, deverá proceder ao inventário de todos os bens
materiais que guarnecem a respectiva unidade policial, bem com de todos os procedimentos
que estejam sob sua responsabilidade até o ato de sua exoneração.
Art. 199. Quando da lavratura de TCO ou Auto de Prisão em Flagrante Delito em que a infração
esteja adstrita ao consumo ou tráfico de drogas, a autoridade policial deverá atentar para o
preceito legal impresso no art. 72 da Lei nº 11.343/06.
Art. 200. Na apresentação de detido na unidade policial, o servidor policial recebedor, após a
apreciação do caso apresentado pela autoridade policial e devidamente autorizado por este,
deverá, obrigatoriamente:
I- Verificar o estado físico do detido;
II- Verificar a documentação do detido;
III- Verificar o preenchimento do BOPM – Boletim de Ocorrência Policial Militar ou do
documento de encaminhamento do detido, inclusive a qualificação dos apresentantes;
IV- Fazer a revista pessoal do detido, em local seguro e com as cautelas exigidas, antes de
encaminhá-lo para os procedimentos cartorários ou colocá-lo na cela, se for o caso;
V- Confeccionar o Auto de Apresentação e Apreensão dos objetos apreendidos;
VI- Fotografar o detido de frente e de lado, inclusive fotografando marcas pessoais.
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Art. 201. O acesso do detido à carceragem policial deverá ser precedido das seguintes etapas:
I- Fazer revista pessoal com as cautelas exigidas antes de ser colocado na cela;
II- Verificar o estado físico do detido, e havendo riscos no encarceramento, a autoridade
policial que determinou seu recolhimento deverá autorizar por escrito o recolhimento ou
encaminhar o detido para atendimento hospitalar, colocando-o sob custódia;
III- Toda a movimentação do preso, condução e abertura de cela será necessariamente
acompanhada por dois policiais civis;
IV- A Ficha Individual do preso deverá ser preenchida com o detido dentro da cela, devendo
o carcereiro anotar na ficha o nome e a matrícula do policial que acompanhou o
encarceramento;
V- Em razão de possíveis transtornos psíquicos, o preso deverá ser mantido em observação e
com o mínimo de vestimentas que não possibilite que atente contra a própria vida;
VI- Deverá o carcereiro instruir o preso para que mantenha a cela limpa, não gritar, não
fumar, e da proibição de usar aparelhos eletrônicos;
§ 1º. O detido somente terá acesso à carceragem policial se acompanhado do laudo do exame de
corpo de delito, permitindo-se o seu acesso, excepcionalmente, se devidamente autorizado
pela autoridade policial, devendo a autoridade fazer a devida anotação na Ficha Individual
do preso;
§ 2º. A permanência do detido da carceragem policial deverá ser a menor possível, devendo ser
recambiado à instituição penitenciária competente após cumpridas as providências legais
para o seu encaminhamento, permitindo-se a sua permanência na carceragem, devidamente
autorizado pela autoridade policial que preside o procedimento policial, quando forem
necessárias diligências e oitivas para a completa elucidação da infração penal, devendo a
autoridade policial fazer anotação relativa a esta permanência na Ficha Individual do preso;
§ 3º. Somente o advogado do preso, devidamente identificado, terá acesso à carceragem, devendo
seu nome e OAB anotados na ficha individual do preso, no horário definido pela autoridade
policial responsável pela unidade policial, no período compreendido entre às 08(oito) e
17(dezessete) horas;
§ 4º. É proibida a visita de familiares, salvo se autorizado pela autoridade policial que preside o
procedimento, devendo a visita não ultrapassar os 05(cinco) minutos e ocorrer após a
revista do familiar por servidor policial do mesmo sexo;
§ 5º. Nenhum policial, qualquer que seja a sua instituição policial, que não esteja ligado ao caso
em apuração, não está autorizado a entrar na carceragem, nem entrevistar o preso sem a
autorização da autoridade policial que preside o procedimento;
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§ 6.º É permitida a entrada de alimentação diferenciada para presos que tenham problemas de
saúde desde que atestado por profissional da medicina;
§ 7º. É proibida a entrada na carceragem de colchão, lençol, produtos derivados de tabaco,
fósforos e isqueiros, remédios sem prescrição medica e bebidas caseiras manipuladas (chã,
café, leite, sucos, etc.).
Art. 202. A autoridade policial deverá, em se tratando de lavratura de prisão em flagrante, no
momento de apresentação do preso, proceder ao levantamento de mandado de prisão em
aberto, no sistema dos tribunais e do infoseg, certificando tal ato nos autos do inquérito.
Parágrafo único. Caso haja apresentação de conduzido pela Polícia Militar com mandado de prisão
em aberto, a autoridade policial somente autorizará a sua detenção após ratificar a
informação repassada pela guarnição militar por meio de busca no sistema dos tribunais e
do infoseg.
Art. 203. Os casos omissos serão resolvidos pelo Delegado Geral, que poderá consultar o Conselho
Superior de Polícia Civil.
Art. 204. Os modelos atinentes a requisições, representações e a prática cartorária em geral
encontram-se dispostos nos anexo único deste instrumento normativo.
Registre-se, publique-se, cumpra-se.
João Pessoa, 19 de agosto de 2013.

Carlos Alberto Ferreira
Delegado Geral da Polícia Civil
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ANEXOS

___ Superintendência Regional de Polícia
___ Delegacia Seccional de Polícia Civil
(NOME DA DELEGACIA)

ANO: ______

REGISTRADO SOB Nº ______/________

________________________________
DELEGADO

NO LIVRO TOMBO Nº ___________

________________________________
ESCRIVÃO

INQUÉRITO POLICIAL
.............................................................................................................................................................................
AUTOR:
.............................................................................................................................................................................
INDICIADO(S):
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
INCIDÊNIA PENAL:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

AUTUAÇÃO
Aos ____ (___________) do mês de ____________, do ano de _______, nesta cidade de
________________, no Estado da Paraíba, e na ____________________________, em Cartório
desta Delegacia, autuo o(a) ______________________________. Que adiante se segue(m), do que
para constar, lavro este termo. Eu, __________________, Escrivão de Polícia Civil, o subscrevo.
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___ Superintendência Regional de Polícia
___ Delegacia Seccional de Polícia Civil
(NOME DA DELEGACIA)

ANO: ______

Nº DE REGISTRO ______/________

LIVRO Nº ______/_______

________________________________
DELEGADO

________________________________
ESCRIVÃO

PROCEDIMENTO ESPECIAL
(LEI 9.099 DE 25/09/1995)
.............................................................................................................................................................................
INCIDÊNCIA:
.............................................................................................................................................................................
INFRATOR(ES):
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
VÍTIMA(S):
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

AUTUAÇÃO
Aos ____ (___________) do mês de ____________, do ano de _______, nesta cidade de
________________, no Estado da Paraíba, e na ____________________________, em Cartório
desta Delegacia, autuo o(a) ______________________________. Que adiante se segue(m), do que
para constar, lavro este termo. Eu, __________________, Escrivão de Polícia Civil, o subscrevo.
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___ Superintendência Regional de Polícia
___ Delegacia Seccional de Polícia Civil
(NOME DA DELEGACIA)

ANO: ______

Nº DE REGISTRO ______/________

LIVRO Nº ______/_______

________________________________
DELEGADO

________________________________
ESCRIVÃO

PROCEDIMENTO ESPECIAL
DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE
.............................................................................................................................................................................
INCIDÊNCIA:
.............................................................................................................................................................................
INFRATOR(ES):
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
VÍTIMA(S):
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

AUTUAÇÃO
Aos ____ (___________) do mês de ____________, do ano de _______, nesta cidade de
________________, no Estado da Paraíba, e na ____________________________, em Cartório
desta Delegacia, autuo o(a) ______________________________. Que adiante se segue(m), do que
para constar, lavro este termo. Eu, __________________, Escrivão de Polícia Civil, o subscrevo.
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

TERMO DE ABERTURA
LIVRO N.º _____/20___

Aos ___ (__________) dias do mês de _____________ do ano de dois mil e
________, faço a abertura deste livro, que contém ______ (______) folhas,
numeradas de _____ a ______, o qual se destina ao TOMBAMENTO E
MOVIMENTAÇÃO DE (INQUÉRITOS POLICIAIS, TERMO CIRCUNSTANCIADO DE
OCORRÊNCIA, PROCEDCIMENTO ESPECIAL DE MENOR INFRATOR), motivo pelo
qual é lavrado o presente termo.

_____________/PB, ____ de ______________ de 20____.

Bel(a). ___________________________________
Delegado(a) de Polícia Civil
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

TERMO DE ENCERRAMENTO
LIVRO N.º _____/20___

Aos _______ (________) dias do mês de _______________________ do ano
de

__________________________,

(_____/_________/_____),

dou

por

encerrado, dando cumprimento à determinação da Autoridade Policial, Delegado
Titular desta Delegacia de ________________, o presente Livro contendo
______________ folhas devidamente numeradas e rubricadas por esta e por
mim, e nesta mesma data, dou início ao Livro N.º _______/_____, no qual
prosseguirão os TOMBAMENTOS E MOVIMENTAÇÕES DE (INQUÉRITOS
POLICIAIS, TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA, PROCEDCIMENTO
ESPECIAL

DE

MENOR

INFRATOR).

Do

que

lavro

este

termo.

EU

_________________________, Escrivão o subscrevo com a Autoridade Policial.

_____________/PB, ____ de ______________ de 20____.

Bel(a). ___________________________________
Delegado(a) de Polícia Civil

______________________________________
Escrivã(o) de Polícia Civil
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

MOVIMENTAÇÃO
MODELOS DE TERMOS DE MOVIMENTAÇÃO E CERTIFICAÇÃO(Para ser impresso)

DATA
Aos _____ de ___________ de 20____, recebo os presentes autos por parte do Dr.(ª).
___________________________________________, Delegado(a) de Polícia Civil do que para constar lavro
o presente termo.
________________________________
(NOME)
Escrivão(ã) de Polícia Civil
Mat. _____________

CERTIDÃO
CERTIFICO em _____ de __________________ de 20____, (QUE DEI CUMPRIMENTO INTEGRAL/QUE DEI
CUMPRIMENTO AOS ITENS (I, IV e VI)/A IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO/ EM VIRTUDE DE
__________________________) ao despacho (ÀS FLS ______, RETRO, SUPRA, etc.) _________________
do

Dr..(ª)

________________________________________,

Delegado

de

Polícia

Civil

__________________________________. O Referido é Verdadeiro. Eu,
________________________________
(NOME)
Escrivão(ã) de Polícia Civil
Mat. _____________

JUNTADA
Aos

____

de

___________

de

20_____,

junto

a

estes

autos

___________________________________________(descrever os documentos de origem externa que
foram juntados ao inquérito), que adiante se segue(m). Do que, para constar, lavro este termo, Eu,
_____________________________
(NOME)
Escrivão de Policia Civil
Mat. _____________
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

RECEBIMENTO
Aos _____ de ___________ de 20____, recebo os presentes autos nesta Delegacia de Polícia Civil de
_______________________, do que para constar lavro o presente termo.

________________________________
(NOME)
Escrivão(ã) de Polícia Civil
Mat. _____________

REMESSA

Aos

_____

de

_________________

de

20____,

faço

remessa

destes

autos

a(ao)

________________________________________________.

_____________________________
NOME
Escrivão de Policia Civil
Mat. _____________

CONCLUSÃO

Aos __________ de ____________________ de 20____, faço estes autos conclusos ao Dr.(ª)
__________________________________, Delegado ______________________ (Titular/Adjunto) da
___________________________ (nome da delegacia) deste município de ______________________; do
que para constar lavro este termo.

_____________________________
NOME
Escrivão de Polícia Civil
Mat. _____________
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

TERMO DE DESENTRANHAMENTO

Aos ____ (__) dias do mês de _____ (__) do ano de _______ (___), nesta cidade de ________/PB, no
Cartório da __________, em cumprimento ao despacho exarado às fls. ___ destes autos, faço o
DESENTRANHAMENTO das peças de fls. ______ (especificar a natureza das peças desentranhadas), do que,
para constar, eu, (_______), Escrivão de Polícia Civil, lavro este termo.
_____________________________
NOME
Escrivão de Polícia Civil
Mat. Mat. _____________

TERMO DE APENSAMENTO

Aos ____ (__) dias do mês de _____ (__) do ano de _______ (___), nesta cidade de ________/PB, no
Cartório da ______, em cumprimento ao despacho ________ (supra ou retro), apenso a estes autos _____,
do que, para constar, lavro este termo. Eu,______, Escrivão de Polícia Civil, o lavrei
_____________________________
NOME
Escrivão de Polícia Civil
Mat. Mat. _____________

TERMO DE DESAPENSAMENTO

Aos ____ (__) dias do mês de _____ (__) do ano de _______ (___), nesta cidade de ________/PB, no
Cartório da ______, em cumprimento ao despacho ________ (supra ou retro), desapenso destes autos
_____, do que, para constar, lavro este termo. Eu,______, Escrivão de Polícia Civil, o lavrei
_____________________________
NOME
Escrivão de Polícia Civil
Mat. Mat. _____________
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos ____ (__) dias do mês de _____ (__) do ano de _______ (___), nesta cidade de ________/(UF), no
Cartório da _______, em cumprimento ao despacho exarado às fls. ___ destes autos, procedo a ABERTURA
do _____ (

) VOLUME dos autos do Inquérito Policial nº _________, cuja primeira folha recebeu o nº

______. Do que, para constar, eu, (___________), Escrivão de Polícia Federal, lavro este termo.
_____________________________
NOME
Escrivão de Polícia Civil
Mat. _____________

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos ____ (__) dias do mês de _____ (__) do ano de _______ (___), nesta cidade de ________/(UF), no
Cartório da______, em cumprimento ao despacho exarado às fls. ___ destes autos, procedo ao
ENCERRAMENTO do _____ (

) VOLUME dos autos do Inquérito Policial nº _________, do que, para

constar, eu, (___________), Escrivão de Polícia Civil, lavro este termo
._____________________________
NOME
Escrivão de Polícia Civil
Mat. _____________
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

MODELOS DE CARIMBOS DE MOVIMENTAÇÃO E CERTIFICAÇÃO(Para ser confeccionado os
carimbos)
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

dei vistas
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

PORTARIA
O(a) Dr.(a) ______________________________, Delegado(a) de Polícia
Civil da Delegacia ______________________, no uso de suas atribuições
legais.
CONSIDERANDO

QUE em data de ___ de ___________ do ano de ______, chegou ao meu
conhecimento através de (forma de conhecimento), fato típico da
conduta inserta no Art. ______, tendo como autor/suspeito ___________,
que intentou contra a vítima _____________, utilizando-se
de__________________ ...

CONSIDERANDO

Que o fato acima narrado ocorreu na circunscrição desta Delegacia de
Policia Civil e, constitui crime tipificado em artigos de nossa legislação
vigente.

RESOLVE

Instaurar o competente INQUÉRITO POLICIAL, com a finalidade de apurar
o fato em toda sua extensão.

DESPACHO

Ao Escrivão do feito, determino proceder as seguintes diligências:
IINTIME-SE a vítima e reduza a termo suas declarações;
II INTIME-SE pessoas que saibam ou tomaram conhecimento do fato
para prestarem depoimento;
III –
INTIME-SE o acusado para ser qualificado e interrogado na forma
da lei;
IV JUNTE-SE os documentos necessários ao presente feito;
VI PROSSIGA-SE nas demais diligências que se fizerem necessárias à
elucidação do caso.
VII –
Após as diligências enumeradas, retorne-me os autos conclusos;
CUMPRA-SE,
____________/PB, ____ de ____________ de 20___

_______________________________________
Delegado(a) de Policia Civil
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

REF.: ______/_____ (Informar o N.º do Procedimento)

D E S P A C H O

Determino ao Escrivão do feito, realizar as seguintes diligências:

I-

Junte-se o Boletim de Ocorrência do fato ocorrido;

II - Tome-se

por

termo

as

declarações

do

Sr

_____________________ Residente à ________________;
III – Intime-se pessoas que presenciaram o fato, ou dele tiveram
conhecimento;
IV - Junte-se ________________________________________;
V - Qualifique e Interrogar o acusado na forma da lei;
VI - Prossiga-se nas demais diligências ao presente feito.

CUMPRA-SE

________________/PB, ____ de ___________ de 20____.

______________________________________
Delegado(a) de Polícia Civil
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia
N. DE ORDEM: PRIMEIRA

INTIMAÇÃO
O(A) DR.(ª). __________________________, DELEGADO(A) DE POLÍCIA CIVIL DA DELEGACIA
______________________________, FAZ SABER A(O) SR(A,) _________________________________,
Apelido ______________ DO SEXO ___________, RESIDENTE NA(O) _____________________________,
___________ (cidade), ESTADO DA PARAÍBA, QUE O(A) MESMO(A) DEVERÁ COMPARECER ÀS ___:___
HORAS DO DIA ____/_____/_____ AO GABINETE DESTA UNIDADE POLICIAL CIVIL SITUADA NO(A)
___________________________________ – ESTADO DA PARAÍBA, TELEFONE (XX) ___________,CONFORME DESPACHO DE FLS _____ DO PROCEDIMENTO POLICIAL ____________, ONDE DEVERÁ
PRESTAR ESCLARECIMENTO DO INTERESSE DA JUSTIÇA, NO QUE SE REFERE A(O)
_________________________________. FICANDO, DESDE JÁ, CIENTE DE QUE O NÃO COMPARECIMENTO
AO PRESENTE CHAMAMENTO, IMPLICARÁ NAS PENALIDADES PREVISTAS PELO ART. 330 DO CÓDIGO
PENAL BRASILEIRO (CRIME DE DESOBEDIÊNCIA).

Escrivão de Polícia Civil

Delegado de Polícia Civil

OBS AO INTIMADO.: (Ex. portar documento de identificação)
__________________________________________________
N. DE ORDEM: PRIMEIRA

COMPROVANTE DE INTIMAÇÃO
Recebido em ______/_______/_________

ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA DO POLICIAL RESPONSÁVEL

______/_____/______

___________________

DATA

MATRÍCULA

OBS. AOS POLICIAIS: __________________________________________________________
__________________________________________________________________________
NOME DO INTIMADO: ______________________________________________________
REFERENTE: ___________________________ (REFERENCIAR O PROCEDIMENTO)
DATA PARA COMPARECIMENTO: _____________________ – HORÁRIO: ____:___
ASSUNTO: _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
EM CASO DE RECUSA OU PESSOA DESCONHECIDA

TESTEMUNHA: _________________________________________________ RG: _______________

TESTEMUNHA: ____________________________________________________ RG: _______________
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

MANDADO DE CONDUÇÃO COERCITIVA

O

DR. (A) ___________________________ DELEGADO(A) DE POLÍCIA, DA ___________

DELEGACIA ________________________, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
MANDA, o Agente de Investigação ou (a equipe composta pelos policiais AA, BB e CC) a quem
este foi apresentado e por conseguinte assinado, que em seu cumprimento convide a acompanha-lo(s) à
Delegacia de Polícia de ________________________, o Sr.(a) _____________________________________
(qualificação completa e endereço) o(a) qual deverá ser apresentado(a) a fim de ser (qualificado e/ou
inquirido) nesta Delegacia de Polícia, tendo o(a) aludido(a) cidadão(ã) descumprido por duas vezes
consecutivas as intimações, conforme cópias recebidas e apensadas aos autos, não comparecendo nem
oferecendo justificativa para o seu não-comparecimento, caracterizando a desobediência à ordem legal
expedida, motivo pelo qual expedi o respectivo mandado, com fundamento no despacho de fls ____, do IP
nº ____,

e havendo recusa por parte do referido, que seja conduzido a esta Delegacia de Polícia

coercitivamente, como preceitua a lei.
CUMPRA–SE
Dado e passado nesta cidade de __________________, do Estado da Paraíba, aos _________ dias
do

mês

de

______________________do

ano

de

____________________.

EU.

______________________________ Escrivão que digitei e subscrevo.
______________, _____ de _________________ de ______
_______________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA

CERTIDÃO
EU, ____________________, Agente de Investigação, Matrícula N.º___________, lotado nesta
Delegacia de _________________, Certifico que dando cumprimento ao MANDADO DE CONDUÇÃO
COERCITIVA EXPEDIDO PELA AUTORIDADE POLICIAL, compareci ao endereço indicado e (informação
sucinta) Ex. localizei o Sr(a). e cumpri a ordem legal.
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO

Aos _________ do mês de _____________ do ano de _________________, nesta cidade de
___________,

Estado

da

Paraíba,

no

Cartório

desta

Delegacia,

presente

o(a)

Dr.(ª).

______________________________, Delegado(a) de Polícia, comigo _______________________, Escrivão
do seu cargo, aí compareceu o APRESENTADOR/APREENSOR: ____________________________________
(qualificação completa), o qual apresentou à autoridade, que de imediato determinou a apreensão do
seguinte:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________,

apreendido(s)

(em

poder

de

________________________________________) ou (informar o local da apreensão), referente à
(informar o procedimento, caso possível – datado de ____/_____/____). Nada mais havendo a ser
apresentado, determinou a Autoridade a real apreensão do(s) objeto(s) apresentado(s) como apreendido
está, ficando à sua disposição até ulterior deliberação. Determinando fosse lavrado o presente Auto que
assina com o Apresentador/Apreensor, as Testemunhas e comigo Escrivão que digitei.

AUTORIDADE:

____________________________________________________

APRESENTADOR/APREENSOR:

______________________________________________

TESTEMUNHA:

____________________________________________________

TESTEMUNHA:

____________________________________________________

ESCRIVÃ(O):

_____________________________________________________
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

TERMO DE ENTREGA

Aos ________ dias do mês de _______ do ano de _____________, nesta
cidade de ___________, Estado da Paraíba, no Cartório desta Delegacia, onde presente se achava o(a)
Dr.(ª). _________________________, Delegado(a) de Polícia, comigo __________________________,
Escrivão do seu cargo ao final assinado, na presença das Testemunhas abaixo assinadas, aí compareceu o(a)
Sr(a). ______________________________ *(qualificação completa), *(informar quando o recebedor for
indicado pela parte interessada. Ex.: na qualidade de irmão da vítima Fulano de Tal), (informar sempre
que possível o número do procedimento), quem a autoridade fez entrega dos seguintes documentos e
objetos:_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________.
Nada mais havendo, mandou a autoridade lavrar o presente auto, que lido e
achado conforme o assina juntamente com o recebedor, com as testemunhas e comigo Escrivão que
digitei.

AUTORIDADE:

______________________________________________

RECEBEDORA:

______________________________________________

TESTEMUNHA:

___________________________________ RG ______/_____

TESTEMUNHA:

___________________________________ RG ______/_____

ESCRIVÃ(O):

___________________________________________________
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

ORDEM DE MISSÃO Nº ______/20____
Ref.: ___________________ (informar o procedimento)
O(A) Bel(a). __________________________, Delegado Titular da _______________, no uso de suas
atribuições legais etc.
DETERMINA:
01) MISSÃO: Realizar diligências no ______________, neste município de __________/___, objetivando
_____________________________________________________________________.
02) AUTORIDADE POLICIAL QUE DETERMINOU: (nome e matrícula): _______________________________,
Delegado(a) de Polícia Civil de _____________________.
03) EXECUTOR(ES): nome(s): _____________________________, Mat.
___________
_________________, Mat. ____________, Agentes de Investigação lotados nesta Delegacia.

e

04) DADOS CONHECIDOS: ________________________________________________________
DATA DO FATO (OU PROVÁVEL): ____ DE ________________ DE 20____
05) RESTRIÇÕES: ________________________________________________________________
06) MEIOS DISPONÍVEIS:
Viatura(s): ___________, placa ____________, prefixo _______________
Armamento: __________________________________________________
07) PRAZO – Início: ____/_____/20___ Término: ____/_____/20____
08) RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS: ________________________________________________
09) OBSERVAÇÕES: APÓS O CUMPRIMENTO RETORNE-ME RELATÓRIO DA MISSÃO EM TELA PREENCHIDO
PELO Agente de Investigação: Nome: _______________________________ Mat.: ________________.
CUMPRA-SE
___________/PB, em ____ de _____________ de 20____.

Bel(a). ________________________________
Delegado(a) de Polícia Civil

RECEBI a 1ª via da presente Ordem de Missão.
_____________________________________________ Mat. __________ data: ____/_____/______
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

RELATORIO DA ORDEM DE MISSAO

Nº da Ordem de Missão: ______/______
Missão(descrição sucinta da missão ordenada):_____________________________
Policial Responsável pelo Relatório: Nome:_________________________mat:_______________
Autoridade Requisitante: _____________________

Senhor Delegado,

Aos ____ do mês _______ do ano _______, os policiais, nome, mat., se dirigiram ao local
na vtr. _________ (endereço completo, ponto de referência) por volta das _____:_____hs, onde
permaneceram
no
local
até
às
_______:_______hs,
e
obtiveram
a
seguinte
informação:______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________(
descrever circunstanciadamente todos os dados e fatos que interessam ao cumprimento da missão).

É o relatório.

Local e Data

__________________________________
EXECUTOR
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO
_________________________________
EXECUTOR
_________________________________
EXECUTOR
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

AUTO DE BUSCA DOMICILIAR
(Art. 5º, Inc. XI da CF)

Aos __________ dias do mês de ___________ do ano ___________, nesta cidade de
_____________________, Estado da Paraíba, os policiais ______________________________ Mat.
____________ e ___________________________________ Mat. ____________, fazendo-se presentes na
residência

localizada

_________________________________________

(endereço

completo),

de

propriedade do(a) Sr.(a) _____________________________________, solicitaram-lhe permissão para
adentrarem, em virtude e determinação do Delegado de Polícia _________________________________,
tendo o morador/proprietário AUTORIZADO a busca e a apreensão cuja vontade vem corroborada com
duas testemunhas qualificadas, como se vê na presente autorização.
AUTORIZAÇÃO:
_______________________________________________________

(qualificação),

morador

proprietário da residência retro mencionada, AUTORIZO que os policiais em epígrafe adentrem para
procederem à busca e à apreensão relacionada à investigação efetuada por eles, conforme solicitação
acima.
________________/PB, _______ de ____________ de ________

________________________________________
Assinatura do Morador/Proprietário

TESTEMUNHAS (não policiais):

Nome: ____________________________________________________________________
End.: ________________________________________________ RG __________________
Nome: ____________________________________________________________________
End.: ________________________________________________ RG __________________
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

AUTO DE BUSCA E APREENSÃO

Aos _____________ dias do mês de ___________ do ano ___________, nesta cidade de
_____________________, Estado da Paraíba, em cumprimento ao mandado de Busca e Apreensão exarado
pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito desta Comarca de ________________________, às _______ horas,
seguimos

em

diligência

à

_____________________________(Local

da

Diligência)

Rua

____________________________ N.º ________, e aí, depois de exibir o referido mandado judicial, INTIMEI
o cidadão ______________________________, (proprietário/morador) do imóvel, no sentido de nos dar
acesso ao interior do ambiente, a fim de procedermos à diligência ordenada, (obedecendo/não
obedecendo – descrever medidas tomadas) o aludido cidadão proprietário, convidei para assistirem à
diligência

as

Testemunhas

____________________________________

e

_________________________________ (qualificação e endereço) abaixo assinadas, e em companhia
delas, adentrando ao imóvel supracitado, procedi à minuciosa busca, examinando todos os cômodos,
fazendo abrir as portas que se achavam fechadas (descrever eventuais intercorrências) e aí encontrei
________________________________ (descrever o local e os detalhes do(s) objeto(s) encontrado(s)), que
apreendi e depositei neste órgão Policial, ________________________, para os devidos fins, do que para
constar determino a lavratura deste auto que depois de lido e achado conforme subscrevo na condição de
executor do Mandado, com as Testemunhas supracitadas e o Escrivão a seu cargo que o digitou.

AUTORIDADE: ______________________________________________________

TESTEMUNHA: ______________________________________________________

TESTEMUNHA: ______________________________________________________

ESCRIVÃ(O):

______________________________________________________
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

AUTO CIRCUNSTANCIADO DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA
DOMICILIAR

Aos ______ do mês __________ do ano __________, por volta das _____:_____hs, eu,
_________________,(qualificação completa), dei cumprimento, juntamente com os policiais,
___________________(qualificação),
ao
Mandado
de
Busca
Domiciliar
expedido
em
_______/________/________, pelo Exmo(a) Sr(a). Juiz(a) da Vara _____________, da Comarca de
______________, para ser dado cumprimento no endereço _____________________________________,
onde reside a pessoa de ____________________(qualificação completa), na presença das testemunhas,
______________________(qualificação completa), onde fora encontrado os seguintes objetos nos
respectivos locais indicados:

OBJETOS

LOCAL

1
2
3
4
5
6
7
8

Nada mais havendo, mandou a Autoridade Policial encerrar o presente auto, que lido e achado conforme
segue devidamente assinado.

AUTORIDADE POLICIAL:____________________________________________
1º POLICIAL:_______________________________________________________
2º POLICIAL:_______________________________________________________
1ª TESTEMUNHA:__________________________________________________
2ª TESTEMUNHA:__________________________________________________
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

OFÍCIO Nº _____/_____/(SIGLA)
_______, de _____________ de ________
REQUISIÇÃO DE DADOS CADASTRAIS (art. 17-B da Lei 12683/12)
REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º, PROC. N.º, etc.)
ILMO(A) SR(A)
DD. GERENTE/DIRETOR (XXXXXX)
(A QUEM E ONDE DEVERÁ SER ENCAMINHADO O OFÍCIO
DESPACHO: A recusa no recebimento deste implicará identificação do recusante, havendo
intimação imediata para comparecimento à Delegacia, informando-se superior hierárquico.
CONDUÇÃO: Havendo recusa, novamente, de informação da qualificação do primeiro ou
primeira servidor(a) ou funcionário(a) deste local em face do recebimento deste ofício será,
também, passível de prisão criminal em face do crime de desobediência, de acordo com o
art. 330 do Código Penal , além da prática do art. 68, do Decreto-Lei nº 3688/1941 – Lei das
Contravenções Penais – recusa de dados sobre a própria identificação e qualificação.

Incide presente ato sobre as atribuições da Polícia Judiciária, conforme o art.144,§§1º e
4º da Constituição Federal, ex vi arts. 3º, 4º, 5º e 6º, todos do Código de Processo Penal, c/c art. 2º, §2º,
da Lei 12830/13, c/c art. 17-B, da Lei 12683/12. Coalescido a este ofício despacho (supra) sobre o método
de notificação e finalização deste procedimento, caso haja problemática para se desfecho.
Há expediente investigativo para caracterização de prática criminosa onde se objetiva a
constituição de autoria e materialidade delitiva mediante coalescimento de informações para
complementar o expediente em questão.
Consoante os motivos expostos e, reconhecido legalmente o poder conferido à Polícia
Judiciária de obter exclusivamente as informações cadastrais, as quais informam a qualificação pessoal,
filiação e endereço, independentemente de ordem judicial, mantidas pelas empresas telefônicas,
instituições financeiras, provedores de internet, administradora de carão de crédito e Justiça Eleitoral (art.
17-B, da Lei 12683/12). REQUISITO a Vossa Senhoria, ou seu substituto que, no PRAZO de 05(cinco) dias
úteis, formalize o envio e a entrega dos DADOS CADASTRAIS do INVESTIGADO(qualificar), nos moldes
descritos nos predicados deste parágrafo.
Informo por oportuno que o descumprimento

desta requisição poderá gerar

responsabilidade penal em face da prática dos crimes de prevaricação e/ou desobediência com infração
das disposições legais, como bem destacam os arts. 319 e 330, do Código Penal.

Atenciosamente,
Local e Data
Delegado
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

AUTO DE ARRECADAÇÃO
Ref.: _______________

Ao(s)________dia(s) do mês de _____________ do ano de ____________, nesta cidade de
________________

e

na

sede

da

_________________________________,

Dr.(ª)_______________________________________,

Delegado(a)

de

perante

polícia,

o(a)

comigo,

____________________________, escrivã(o) de polícia adiante assinado, na presença das testemunhas
_______________________________

e

_______________________________

compareceu:

_____________________________________________________________________
e

apresentou:

___________________________________________________________________,

arrecadado no(a) ___________________________________________________________ (informar o local
exato da arrecadação), referente a(o) ____________________________________ (informar o
procedimento que deu origem a diligência). Nada mais havendo, mandou a Autoridade Policial encerrar o
presente auto, que lido e achado conforme segue devidamente assinado.

AUTORIDADE:____________________________________________

APRESENTANTE:___________________________________________

1ª TESTEMUNHA:__________________________________________

2ª TESTEMUNHA:__________________________________________

ESCRIVÃ(O):

______________________________________________
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

TERMO DE RESTITUIÇÃO
Ref.: _______________

Ao(s)________dia(s) do mês de _____________ do ano de ____________, nesta cidade de
________________

e

na

sede

da

_________________________________,

Dr.(ª)_______________________________________,

Delegado(a)

de

perante

polícia,

o(a)

comigo,

____________________________, escrivã(o) de polícia adiante assinado, na presença das testemunhas
______________________________

e

_______________________________

________________________________________________________________ a quem foi

compareceu:
restituído

________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________ Nada mais havendo, mandou a Autoridade
Policial encerrar o presente termo, que lido e achado conforme segue devidamente assinado.

AUTORIDADE:

______________________________________________

RECEBEDOR:

______________________________________________

1ª TESTEMUNHA:

______________________________________________

2ª TESTEMUNHA:

______________________________________________

ESCRIVÃ(O):

______________________________________________
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

AUTO DE EXUMAÇÃO DE CADÁVER

Ao(s)________dia(s) do mês de_____________do ano de____________, nesta cidade de
__________________ e no ____(nome do cemitério ou outro local)________, onde veio o(a) Dr(ª).
___________________________________,

Delegado(a)

de

polícia

da

____________________________________, comigo___________________, escrivão(ã) de polícia adiante
assinado, na presença das testemunhas______(qualificação completa com endereço)_________ e
________(qualificação completa com endereço)____________, a autoridade policial intimou o senhor(a)
__________________________________, administrador do cemitério (ou outra pessoa responsável), a
indicar a sepultura (ou o local) em que no dia ____/____/____ (ou há aproximadamente _____ dias) foi
sepultado o corpo de ____________________________________________. Indicada a sepultura (ou o
local), determinou a autoridade que se procedesse a escavação. Removida a terra, apareceu um caixão (ou
o corpo de uma pessoa) _______(descrevê-lo em detalhes)_____. Depois de fotografado, foi o corpo
reconhecido pelas testemunhas _____________________ e _______________________. Em seguida, o
corpo foi entregue aos peritos ____________________ e _______________________ que acompanharam
a exumação, para o necessário exame. Nada mais havendo, mandou a Autoridade Policial encerrar o
presente auto, que lido e achado conforme segue devidamente assinado.

Autoridade Policial:

_____________________________________________________

1ª Testemunha:

_______________________________________________

2ª Testemunha:

_______________________________________________

1º Perito:

_____________________________________________________

2º Perito:

_____________________________________________________

Administrador do Cemitério (se o caso): ______________________________________
Escrivão(ã):

_____________________________________________________
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CARTA PRECATÓRIA N.º ______/________

AO

BEL(a).

_________________________________________,

TITULAR

DA

DELEGACIA

DE

___________________ - CIDADE - UF

O BEL. (a) _________________________________ DELEGADO (A) DE POLÍCIA, TITULAR(ADJUNTO) DESTA
__________________ DELEGACIA DE POLÍCIA;

FAZ SABER,

Que nesta Delegacia ____________________ localizada (endereço) foi instaurado o Inquérito Policial de
N.º ________/______ com a finalidade de apurar _____________________________ (indicar a Infração
Penal, local, datada, nome da vítima e sua qualificação), em razão do que é expedida a presente Carta
Precatória para ser tomada por termo as declarações de _____________________________ (nome) (ou
depoimento,

ou

outra

diligência

qualquer),

que

reside

na

Rua

________________________________________ (endereço completo), o qual deverá ser inquirido sobre:
(transcrever as perguntas).

ASSIM O DEPRECO.
Pugnando ainda a Vossa Senhoria, que lhe sendo esta apresentada, e depois de nela exarar o seu
respeitável CUMPRA-SE, cumprindo as diligências solicitadas, promova a remessa posterior à este órgão
de Polícia. Dada e passada nesta cidade de ___________________ neste Estado da Paraíba aos ______
dias do mês de ___________do ano de ________________________. Eu ___________ Escrivão que
digitei.

_________________________________________
Autoridade Policial Deprecante
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OFÍCIO Nº _____/_____/(SIGLA)

________, de _______________ de ________

REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º, PROC. N.º, etc.)

Senhor(a) Delegado(a),

Promovo o encaminhamento a V.Sa, ao tempo em que pugno pelo empenho dessa
insigne Autoridade Policial no sentido de viabilizar o efetivo cumprimento dentro do menor prazo
possível, da CARTA PRECATÓRIA N.º _______/_____ por esta Autoridade Policial exarada
objetivando viabilizar a ___________________________________ (Informar acerca da diligência
necessária) por reputar a diligência deprecada relevante para a integração dos autos do Inquérito
Policial N.º ______/____ em curso nesta Delegacia ___________________, instaurado
objetivando esclarecer (descrever o fato que motivou a instauração).
Vale ressaltar que após o efetivo cumprimento deverá esta Autoridade promover a
DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA apensada a este, bem como das peças produzidas em razão
da sua expedição, à Delegacia de ______________________________________________.
Agradeço previamente o empenho dispensado.
Atenciosamente
BEL. (A) _______________________________
DELEGADO (A) DE POLÍCIA

ILMO SR.
Bel.ª. ___________________________________
Delegado(a) de Polícia
Delegacia _____________________________
Cidade_______________ - ___
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CONFIDENCIAL

Ofício nº. _____/2013

_____________, ___ de _______ de _______

Ao Excelentíssimo Senhor
Juiz de Direito da
Comarca ___________________________

REPRESENTAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA
MM. Juiz(a),
Com

base

em

notícia

cr iminis

de

cognição

imediata

trazida

ao

conhecimento desta Autoridade Policial através de ___________ _______, a qual trouxe
em

seu

bojo

informações

de

pratica,

em

tese ,

de

crime

de

__________________________, praticados pelos suspeitos ________________, os quais
se utilizam de apare lhos celulare s como meio de disseminar a prát ica criminosa em tela,
com respaldo na Lei nº. 9 .296/96, REQUER EMOS o afastamento do sigilo telefônico na
forma de EXTRATO REVERSO do(s) TMC(s) abaixo(s) relacionado(s), conforme tabela 1, no período
compreendido entre DD/MM/AAAA e DD/MM/AAAA, das ligações efetuadas, recebidas e não atendidas,
com cadastro(s) do(s) alvo(s) e interlocutor(es), localização de ERB (Estação Rádio Base) do(s) alvo(s) e
interlocutor(es), azimute, latitude e longitude de todas as ligações, pesquisa por CPF(s) de TMC’s e
identificação de serial, em formato compatível com EXCEL. REQUEREMOS também que os dados sejam
enviados para o E-mail a ser informado pela Gerência de Análise da Gintel:

TABELA – 01
NÚMERO DO ALVO

IMEI

OPERADORA

Atenciosamente,
__________________________________
Delegado de Polícia Civil

CONFIDENCIAL
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CONFIDENCIAL

Ofício nº. _____/2013

_____________, ___ de _______ de _______

Ao Excelentíssimo Senhor
Juiz de Direito da
Comarca de João Pessoa/PB

REPRESENTAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA
MM. Juiz(a),

Com

base

em

notícia

cr iminis

de

cognição

imediata

trazida

ao

conhecimento desta Autoridade Policial através de ___________ _______, a qual trouxe
em

seu

bojo

informações

de

pratica,

em

tese ,

de

crime

de

__________________________, praticados pelos suspeitos ________________, os quais
se utilizam de apare lhos celulare s como meio de disseminar a prát ica criminosa em tela,
com respaldo na Lei nº. 9.296/96, REQUEREMOS o afastamento do sigilo tele fônico dos
terminais móveis abaixo relacionados, mediante a interce ptação das ligações destes (o u
EXTRATO REVERSO DAS LIGAÇÕES), em todo o território nacio nal, pelo prazo de 15 dias,
prorrogáve is, devendo tais se rem efetuadas com base nos números dos “chips” dos
apare lhos – IMSI’s, e nos números de séries dos mesmos – IMEI’s, bem como os que
contemplem as linhas associadas, de forma a permanece rem ativas em caso de
habilit ações de novas linhas, conforme as tabelas abaixo relacionadas:

TABELA - 01
NÚMERO DO ALVO

TERMINAL UTILIZADO POR

OPERADORA

SUPEITO 1

STATUS DA OPERAÇÃ O
INÍCIO

TABELA – 02
NÚMERO DO ALVO

TERMINAL UTILIZADO POR
SUSPEITO 2

OPERADORA

STATUS DA OPERAÇÃ O
INÍCIO
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Requeremos, ainda, que V. Exa. DETER MINE às companhias te lefônicas
CLARO, OI, VIVO e TIM, através de suas re presentações GABINETE JURÍDICO CLARO - SETOR DE
OFÍCIOS – SP, ÁREA DE AÇÔES RESTRITAS - OI -TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S/A, ÁREA DE AÇÕES
RESTRITAS VIVO e TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A, o fornecimento ao Gerent e
Operacio nal de Análises de Inteligência, através do e-mail a ser informado pela
Gerência Operacional de Análise, de form a imediata os dados cadastrais dos alvos, bem
como o nome das operações, senhas do vigia, senha para pesquisa pelo período de 30
(trint a dias) a contar a partir do início da interce ptação, relatórios, IMEI’s, e IMSI’s,
dados cadastrais (nome do assinante, CP F, e ndereço etc.), capt ura de SMS e MMS, ERB,
azimute, longitude e latitude, intensidade do sinal, ERB em tempo Real, deslocamento
entre ERB´s, de todo s os telefones que contatem, sejam contatados ou mencionados
através dos celulares utilizados pe los invest igados, bem como a identificação dos dados
cadast rais extratos de ligações; extratos reversos dos telefo nes de interesse das
investigações, ainda que tais números não constem na lista de telefones interceptados,
devendo essas inform ações serem prestadas de imediato, face ao caráter emergencial
do trabalho e te ndo e m vista o princípio da oportunidade . Ainda que o número para o
desvio das chamadas poderá ser alterado conforme a necessidade do sistema de
interce ptação utilizado pela Autoridade Policial, caso em que se rão fornecidos através
de ofício encaminhado pela Gerência Exe cutiva de Inteligê ncia – GINTEL/SESDS/PB,
junt amente com esta decisão judicial. Ainda que ind ique àque las Operadoras que os
números para os de svios das chamadas serão informados at ravés de ofício pela
Gerência de Análise da Ginte l.
Requeremos, ainda, que V. Exa. DETERMINE o cancelamento imediato dos
terminais que deixare m de ser usados pe los alvos em investigação, bem assim que seja
interrompido temporariamente o sinal (serviço telefônico) de qualquer aparelho
(IMEI´s) ou chips (IMSI´s) ut ilizados ou que passem a ser utilizados pelos alv os
especificados nesta medida de modo a provocar o uso de telefones públicos ou de
apare lhos (IMEI´s) e chips (IMSI´s) intercept ados.
Requeremos, que V. Exa. DETERMINE nos casos em que os telefones
supracitados migrare m de operadora, se ja comunicado imediatamente a Gerê ncia
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Executiva de Inte ligência – GINTEL/SESDS/PB, com o propósito dar continuidade as
interce ptações.
Requeremos que V. Exa, DETERMINE ainda que sejam fornecidos os dados
cadast rais de Telefone DE OUTRA OPERADORA, ERB, E ERB EM TEMPO REAL dos números
que contate , seja co ntatado ou mencionado pelo Telefone alvo, quando solicitado e
amparado por este ofício Judicial, pela Gerência de Análise s/GINTELPB, e extratos das
ligações, extratos

reversos dos últimos

meses dos telefo nes de interesse

das

investigações, pe squisa de números por CPF, ainda que tais números não constem na
lista de tele fones intercept ados, devendo estas informaçõe s serem prestadas de
imediato, tendo em vista a emergência dos trabalhos, mediante telefone, fax ou o
correio eletrônico acima especificado, tudo no prazo máximo de 24 horas, sob pena de
desobediência. Por fim, reque remos que V. Exa DETERMINE que seja implementado o
serviço de localização via GPS para os te lefones móveis interceptados e, em caso de
mudança, cance lamento ou qualquer alte ração do número interceptado, mante ndo-se o
mesmo aparelho ou serial, comunicar imediatamente ao órgão policial encarre gado pelo
monitoramento (GINTEL – Gerê ncia de Inte ligência), através dos meios retro apo ntado s,
procedendo à ininterrupta interce ptação do número, ou ainda, se no mesmo aparelho
ou serial interce ptado for habilitada nova linha te lefônica, deverá a operadora proceder
à

imediat a

interce ptação

desta

linha,

comunicando

de

imediato

à

autoridade

competente, nos termos originalmente determinados, mesmo quando ut ilizado por
outra operadora diversa da do terminal original (TIM, CL ARO, OI, VIVO), o que deverá
ser implement ado através do IMEI do novo terminal.

Atenciosamente,

__________________________________
Delegado de Polícia Civil

CONFIDENCIAL
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TERMO DE DEPÓSITO

Às ___:___ horas do dia ____ de ____________ de ______, nesta cidade de ______________, Estado da
Paraíba, nesta DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE ____________, presente se encontra o(a) Bel.(ª).
____________________________________, DELEGADO(A) DE POLÍCIA CIVIL comigo Escrivão do seu cargo,
ao

final

assinado,

compareceu

______________________________________________,

do

sexo

_______________, nascido no dia ____/___/_______, com ____ anos de idade, ID: _____________
EXPEDIDOR: _____/____, CPF: _________________, profissão: ____________________, filho de
_______________________ e de ____________________________, escolaridade: ____________, estado
civil: ____________, natural de _____________/_____, nacionalidade: _________________, residente
na(o)

_______________________________,

bairro

________________,

na

cidade

de

______________/_____ a quem a Autoridade determinou que se procedesse o depósito do seguinte
objeto:

- ___________________________________________________________.
- ___________________________________________________________.
- ___________________________________________________________.
Pelo referido senhor foi dito que aceitava o depósito, assumindo o encargo de bem cuidar do
objeto e, mais, que se obrigava a não se desfazer dele, senão por ordem do Senhor Delegado de
Polícia desta cidade ou do Doutor Juiz de Direito, ficando, pois, como Fiel Depositário.
Nada mais havendo a constar, mandou a Autoridade que encerrasse o presente Auto, que, depois
de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pela referida Autoridade, Depositário,
Testemunhas e por mim _______, escrivão, que o digitei.

Autoridade: _______________________________________________________

Depositário: _______________________________________________________

Testemunha: ______________________________________________________
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REF. AO EXAME N.º _______/_______
NATUREZA DO EXAME: ______________________________
REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º, PROC. N.º, etc.)

COMPROMISSO DE PERITO AD-HOC

Aos ____ de ___________ do ano de _______, nesta cidade de ____________, Estado da
Paraíba e na DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE _____________, presente a Autoridade Policial, Bel(ª).
____________________________________, Comigo, Escrivão do seu cargo, ao final assinado e declarado,
Aí, por volta das ____:_____ horas compareceram (qualificação dos peritos):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ambos pessoas idôneas, aqui nomeados peritos, aos quais a Autoridade, no âmbito de suas qualificações
deferiu o compromisso de bem e fielmente desempenharem suas funções, descrevendo com verdade e
todas as circunstancias o que encontrarem, descobrirem e assim observarem em:
- Em caso de pessoa: (NOME), nacionalidade, estado civil, naturalidade, idade, data de nascimento, N.º do
documento de identidade, órgão expedidor, N.º do CPF, escolaridade, profissão/ocupação, filiação,
endereço, ponto de referência, telefone para contato.
- Em caso de objeto: (tipo, cor, forma, quantidade, peso, marca, modelo, números individualizadores: série,
placa, ordem, etc.), demais características individualizadoras).
Sobre o que deverão responder aos quesitos formulados. E como aceitassem o encargo e prometessem
bem e fielmente cumpri-lo, manda que se encerre este Termo, que lido e achado conforme vai por todos
devidamente assinado. Inclusive por mim, ____________________________________, escrivão de polícia
que o digitei.

AUTORIDADE POLICIAL: __________________________________________________
1º PERITO: ________________________________________________________________
2º PERITO: ________________________________________________________________
ESCRIVÃO: _______________________________________________________________
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TERMO DE ESCLARECIMENTO

Prezados Senhores,

A nomeação para perito é um encargo a que não pode furtar-se a pessoa escolhida, salvo
por motivo justificável (art. 277 do CPP), havendo sanções para os desobedientes, que poderão, inclusive,
ser conduzidos coercitivamente (art. 278 do CPP).
Art. 277. O perito nomeado pela autoridade será obrigado a aceitar o encargo, sob pena de
multa de cem a quinhentos mil-réis, salvo escusa atendível.
Art. 278. No caso de não-comparecimento do perito, sem justa causa, a autoridade poderá
determinar a sua condução.

Atenciosamente,

Bel.(ª) _________________________________
Delegado de Policia
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REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º, PROC. N.º, etc.)
COMPROMISSO DE INTERPRETE AD-HOC

Aos ____ de ___________ do ano de _______, nesta cidade de ____________, Estado da
Paraíba e na DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE _____________, presente a Autoridade Policial, Bel(ª).
____________________________________, Comigo, Escrivão do seu cargo, ao final assinado e declarado,
Aí, por volta das ____:_____ horas compareceu (qualificação do interprete):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Pessoa idônea, aqui nomeado interprete, ao qual a Autoridade, no âmbito de suas qualificações deferiu o
compromisso de bem e fielmente desempenharem suas funções, descrevendo com verdade o que
interpretar na comunicação com:
- (NOME), nacionalidade, estado civil, naturalidade, idade, data de nascimento, N.º do documento de
identidade, órgão expedidor, N.º do CPF, escolaridade, profissão/ocupação, filiação, endereço, ponto de
referência, telefone para contato.
Sobre o que deverão responder aos quesitos formulados. E como aceitassem o encargo e prometessem
bem e fielmente cumpri-lo, manda que se encerre este Termo, que lido e achado conforme vai por todos
devidamente assinado. Inclusive por mim, ____________________________________, escrivão de polícia
que o digitei.

AUTORIDADE POLICIAL: __________________________________________________
INTERPRETE: ________________________________________________________________
ESCRIVÃO: _______________________________________________________________
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REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º, PROC. N.º, etc.)
COMPROMISSO DE TRADUTOR AD-HOC

Aos ____ de ___________ do ano de _______, nesta cidade de ____________, Estado da
Paraíba e na DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE _____________, presente a Autoridade Policial, Bel(ª).
____________________________________, Comigo, Escrivão do seu cargo, ao final assinado e declarado,
Aí, por volta das ____:_____ horas compareceu (qualificação do interprete):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Pessoa idônea, aqui nomeado tradutor, ao qual a Autoridade, no âmbito de suas qualificações deferiu o
compromisso de bem e fielmente desempenharem suas funções, descrevendo com verdade o que traduzir
na comunicação com:
- (NOME), nacionalidade, estado civil, naturalidade, idade, data de nascimento, N.º do documento de
identidade, órgão expedidor, N.º do CPF, escolaridade, profissão/ocupação, filiação, endereço, ponto de
referência, telefone para contato.
Sobre o que deverão responder aos quesitos formulados. E como aceitassem o encargo e prometessem
bem e fielmente cumpri-lo, manda que se encerre este Termo, que lido e achado conforme vai por todos
devidamente assinado. Inclusive por mim, ____________________________________, escrivão de polícia
que o digitei.

AUTORIDADE POLICIAL: __________________________________________________
TRADUTOR: ________________________________________________________________
ESCRIVÃO: _______________________________________________________________
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TERMO DE DEPOIMENTO

Às ___:___ horas do dia ____ de ____________ de ______, nesta cidade de ______________,
Estado da Paraíba, nesta DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE ____________, presente se encontra o(a) Bel.(ª).
____________________________________, DELEGADO(A) DE POLÍCIA CIVIL comigo Escrivão do seu cargo,
ao

final

assinado,

compareceu

______________________________________________,

do

sexo

_______________, nascido no dia ____/___/_______, com ____ anos de idade, ID: _____________
EXPEDIDOR: _____/____, CPF: _________________, profissão: ____________________, filho de
_______________________ e de ____________________________, escolaridade: ____________, estado
civil: ____________, natural de _____________/_____, nacionalidade: _________________, residente
na(o)

_______________________________,

bairro

________________,

na

cidade

de

______________/_____. Aos costumes nada disse, compromissado na forma da lei de acordo com o Art.
203 CPP, advertido das penas cominadas ao falso testemunho, prometeu dizer a verdade do que souber e
lhe

for

perguntado

e

inquirido

pela

Autoridade

Policial,

RESPONDEU

QUE:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___ . Nada mais disse nem lhe foi perguntado, passando a Autoridade a mandar encerrar o presente termo
que vai assinado pela Autoridade, pelo depoente e por mim, _________________________________,
Escrivão que o digitei.

AUTORIDADE:

_____________________________________

DEPOENTE:

_____________________________________

ESCRIVÃ(O):

_____________________________________
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TERMO DE ASSENTADA
Aos _________dias do mês de _______________ do ano de ______________________________
nesta cidade de _________________, município do Estado da Paraíba, e no Cartório desta Delegacia
__________________________,

onde

presente

se

encontrava

o

(a)

Bel.

(a)________________________________________respectivo (a) Delegado (a), comigo Escrivão a seu cargo
no final assinado, aí pela referida Autoridade foi procedida a inquirição das Testemunhas, como adiante se
vê. Do que para constar, lavrei este termo. EU, _______________________________________, Escrivão
que digitei e subscrevo.

PRIMEIRA TESTEMUNHA
______________________________________________, do sexo _______________, nascido no dia
____/___/_______, com ____ anos de idade, ID: _____________ EXPEDIDOR: _____/____, CPF:
_________________, profissão: ____________________, filho de _______________________ e de
____________________________, escolaridade: ____________, estado civil: ____________, natural de
_____________/_____,

nacionalidade:

_________________,

residente

na(o)

_______________________________, bairro ________________, na cidade de ______________/_____,
Testemunha compromissada na forma e sob as penas da lei prometeu dizer a verdade do que souber e lhe
for

perguntado.

Inquirida

pela

Autoridade

passou

a

declarar

QUE:

___________________________________________________. Nada mais disse nem lhe foi perguntado,
lido e achado conforme mandou a Autoridade encerrar este termo que assina com o depoente e comigo
Escrivão que digitei.

AUTORIDADE: ______________________________________________________

1ª TESTEMUNHA:

______________________________________________________

ESCRIVÃO:

______________________________________________________
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SEGUNDA TESTEMUNHA
______________________________________________, do sexo _______________, nascido no dia
____/___/_______, com ____ anos de idade, ID: _____________ EXPEDIDOR: _____/____, CPF:
_________________, profissão: ____________________, filho de _______________________ e de
____________________________, escolaridade: ____________, estado civil: ____________, natural de
_____________/_____,

nacionalidade:

_________________,

residente

na(o)

_______________________________, bairro ________________, na cidade de ______________/_____,
Testemunha compromissada na forma e sob as penas da lei prometeu dizer a verdade do que souber e lhe
for

perguntado.

Inquirida

pela

Autoridade

passou

a

declarar

QUE:

___________________________________________________. Nada mais disse nem lhe foi perguntado,
lido e achado conforme mandou a Autoridade encerrar este termo que assina com o depoente e comigo
Escrivão que digitei.

AUTORIDADE:

_____________________________________

2ª TESTEMUNHA:

_____________________________________

ESCRIVÃO:

_____________________________________

Por não haver mais oitivas a serem procedidas, determinou a Autoridade Policial, que fosse encerrado o
presente Termo de Assentada, que por mim, __________________________, Escrivã(o) de Polícia, foi
digitado.

AUTORIDADE:

_____________________________________

ESCRIVÃO:

_____________________________________
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TERMO DE DECLARAÇÕES

Às ___:___ horas do dia ____ de ____________ de ______, nesta cidade de
______________, Estado da Paraíba, nesta DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE ____________, presente se
encontra o(a) Bel .(ª). ____________________________________, DELEGADO(A) DE POLÍCIA CIVIL comigo
Escrivão

do

seu

cargo,

ao

final

assinado,

compareceu

______________________________________________, do sexo _______________, nascido no dia
____/___/_______, com ____ anos de idade, ID: _____________ EXPEDIDOR: _____/____, CPF:
_________________, profissão: ____________________, filho de _______________________ e de
____________________________, escolaridade: ____________, estado civil: ____________, natural de
_____________/_____, nacionalidade: _________________, cor ________, Tem filhos? __________
Quantos?

____________

Dá-se

ao

vício

da

embriagues?

_____________,

residente

na(o)

_______________________________, bairro ________________, na cidade de ______________/_____ e a
respeito

do

fato,

fez

as

seguintes

declarações:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
Sendo o que havia a constar, encerro o presente termo que vai assinado pela Autoridade, pelo declarante e
por mim, __________________________________________, Escrivão que o digitei.

AUTORIDADE:

____________________________________________

DECLARANTE:

____________________________________________

ESCRIVÃO:

_____________________________________________
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TERMO DE REPRESENTAÇÃO
REF. IPL N.º _______/_______

Às ___:___ horas do dia ____ de ____________ de ______, nesta cidade de ______________,
Estado da Paraíba, nesta DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE ____________, presente se encontra o(a) DR.(ª).
____________________________________, DELEGADO(A) DE POLÍCIA CIVIL comigo Escrivão do seu cargo,
ao final assinado, compareceu _____________________________________, do sexo _______________,
nascido no dia ____/___/____, com ____ anos de idade, ID: _________ EXPEDIDOR: _____/____, CPF:
_________________, profissão: ____________________, filho de _______________________ e de
_____________________, escolaridade: ____________, estado civil: ____________, natural de
___________/____, nacionalidade: ____________, residente na(o) ___________________________, bairro
______________, na cidade de ______________/_____, tendo o(a) mesmo(a) manifestado à Autoridade
Policial

o

desejo

de

REPRESENTAR

contra

a

pessoa

de

______________________________________________, do sexo _______________, nascido no dia
____/___/_______, com ____ anos de idade, ID: _____________ EXPEDIDOR: _____/____, CPF:
_________________, profissão: ____________________, filho de _______________________ e de
_________________________, escolaridade: ____________, estado civil: ____________, natural de
____________/_____,

nacionalidade:

_________________,

residente

na(o)

_______________________________, bairro ________________, na cidade de ______________/_____,
pelo(s) delito(s) tipificado(s) no(s) Art(s). _______________ do(a) ______________, a fim de que sejam
adotadas as providências legais pertinentes. Ficando cientificado desde já que, nos crimes de ação privada,
a parte deverá manifestar no prazo decadencial de 06(seis) meses a formalização de sua pretensão em
juízo. Nada mais havendo a constar, mandou a Autoridade Policial que fosse encerrado o presente, que
após lido e achado conforme, vai por todos devidamente assinado.

AUTORIDADE: __________________________________________________

REPRESENTANTE: __________________________________________________

ESCRIVÃ(O):

__________________________________________________
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TERMO DE REINQUIRIÇÃO

Aos _________________(______), na cidade de __________, Estado da Paraíba, na sede da
_______________________, presente o Delegado de Polícia Civil __________________,comigo Escrivão
de Polícia Civil, compareceu_____________________, já qualificado às fls. _______ dos autos.
Compromissado e advertido das penas do art. 342 do CPB (caso seja cabíve) e reinquirido pela Autoridade
Policial (na presença do advogado ________ OAB/UF – [se estiver presente]), respondeu; QUE:
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Nada mais havendo, determinou a autoridade policial que fosse encerrado o presente eu, lido e achado
conforme, o assina com o reinquirido. Eu, ____________________________________, Escrivão de Polícia
Civil, o digitei e assino.

AUTORIDADE: _______________________________________________

REINQUIRIDO: _______________________________________________

ESCRIVÃ(O):

_______________________________________________
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TERMO DE APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA

Aos ________ dias do mês de _______ do ano de _____________, nesta cidade de
___________, Estado da Paraíba, no Cartório desta Delegacia, onde presente se achava o(a) Bel(ª).
_________________________, Delegado(a) de Polícia, comigo __________________________, Escrivão do
seu cargo ao final assinado, aí compareceu: ______________________________________________, do
sexo _______________, nascido no dia ____/___/_______, com ____ anos de idade, ID: _____________
EXPEDIDOR: _____/____, CPF: _________________, profissão: ____________________, filho de
_______________________ e de ____________________________, escolaridade: ____________, estado
civil: ____________, natural de _____________/_____, nacionalidade: _________________, residente
na(o)

_______________________________,

bairro

________________,

na

cidade

de

______________/_____, que se apresentou espontaneamente à autoridade, declarando QUE:
______________________________________________________.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
Nada mais disse, nem lhe foi perguntado. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado pela
Autoridade, pelo apresentante e por min, _________________________, escrivão, que o digitei.

AUTORIDADE POLICIAL: ___________________________________________________

APRESENTANTE:

___________________________________________________

ESCRIVÃO:

___________________________________________________
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AUTO DE QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO
(Sem a presença de Advogado )

Às ___:___ horas do dia ____ de ____________ de ______, nesta cidade de ______________,
Estado da Paraíba, nesta DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE ____________, presente se encontra o(a) BEL(ª).
____________________________________, DELEGADO(A) DE POLÍCIA CIVIL comigo Escrivão do seu cargo,
ao

final

assinado,

compareceu

______________________________________________,

do

sexo

_______________, nascido no dia ____/___/_______, com ____ anos de idade, ID: _____________
EXPEDIDOR: _____/____, CPF: _________________, profissão: ____________________, filho de
_______________________ e de ____________________________, escolaridade: ____________, estado
civil: ____________, natural de _____________/_____, nacionalidade: _________________, residente
na(o)

_______________________________,

bairro

________________,

na

cidade

de

______________/_____, de cor _________, com cabelos de cor _________, ________ (crespos, lisos,
encaracolados, etc.), possuindo entre ______ a ______ de altura, com olhos _______, de formato
__________, com barba ________ e bigode _______. Aos costumes nada disse, cientificado dos seus
direitos e garantias constitucionais insertos no artigo 5° da CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, sendo
interrogado pela Autoridade Policial a respeito do fato em que se deu origem a presente peça
interrogatória, DISSE QUE: ___________________________________________________________. Nada
mais disse nem lhe foi perguntado, passando a Autoridade a mandar encerrar o presente termo, que
depois de lido e achado conforme, vai assinado pela Autoridade, pelo interrogado e por mim,
________________________________________, Escrivão que o digitei.

AUTORIDADE:

_______________________________________

INTERROGADO:

_______________________________________

TESTEMUNHA:

_______________________________________

TESTEMUNHA:

_______________________________________

ESCRIVÃO:

_______________________________________
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AUTO DE QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO
(Com a presença do Advogado)

Às ___:___ horas do dia ____ de ____________ de ______, nesta cidade de ______________,
Estado da Paraíba, nesta DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE ____________, presente se encontra o(a) BEL(ª).
____________________________________, DELEGADO(A) DE POLÍCIA CIVIL comigo Escrivão do seu cargo,
ao

final

assinado,

compareceu

______________________________________________,

do

sexo

_______________, nascido no dia ____/___/_______, com ____ anos de idade, ID: _____________
EXPEDIDOR: _____/____, CPF: _________________, profissão: ____________________, filho de
_______________________ e de ____________________________, escolaridade: ____________, estado
civil: ____________, natural de _____________/_____, nacionalidade: _________________, residente
na(o)

_______________________________,

bairro

________________,

na

cidade

de

______________/_____, de cor _________, com cabelos de cor _________, ________ (crespos, lisos,
encaracolados, etc.), possuindo entre ______ a ______ de altura, com olhos _______, de formato
__________,

com

barba

________

e

____________________________________

bigode
OAB

_______.

Na

______

presença

do

seu

/____

Residente

advogado
na(a)

________________________________________ (campo não obrigatório). Aos costumes nada disse,
cientificado dos seus direitos e garantias constitucionais insertos no artigo 5° da CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DE 1988, sendo interrogado pela Autoridade Policial a respeito do fato em que se deu origem a presente
peça

interrogatória,

DISSE

QUE:

_______________________________________________________________________________________.
Nada mais disse nem lhe foi perguntado, passando a Autoridade a mandar encerrar o presente termo, que
depois de lido e achado conforme, vai assinado pela Autoridade, pelo interrogado e por mim,
________________________________________, Escrivão que o digitei.

AUTORIDADE:

_______________________________________

INTERROGADO:

_______________________________________

ADVOGADO:

_______(campo não obrigatório)________ OAB: _________

ESCRIVÃO:

_______________________________________
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TERMO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA
(Por Documento)
Aos _______________ dias do mês de _________________ do ano de _____________________, nesta
cidade de ________________________, do Estado da Paraíba, e no Cartório desta Delegacia
_____________________,

onde

presente

se

encontrava

o

(a)

Dr.

(a)

_______________________________________, respectivo (a) Delegado (a), comigo Escrivão a seu cargo
no final assinado, aí foi determinado pela Autoridade que se consignasse neste Auto, a qualificação indireta
do Imputado: ______________________________________________, que conforme revela o documento
que se encontra as fls. ________________, o qualifico da seguinte forma:
NOME: ____________________________________________________________________
FILIAÇÃO: PAI: ______________________________________________________________
MÃE: _____________________________________________________________
NACIONALIDADE: ______________________ NATURALIDADE: _______________________
COR: _____________ IDADE: ___________ DATA DE NASCIMENTO: ____/____/_____
ESTADO CIVIL: ______________ PROFISSÃO: _____________________________________
ID DE N.º ______________________ ÓRG. EXPEDIDOR _____________________________
Nada mais havendo, mandou a Autoridade encerrar o
presente termo, que lido e achado conforme, o assina. EU ________________________ Escrivão que o
digitei.

AUTORIDADE: ___________________________________________________

ESCRIVÃO:

___________________________________________________
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TERMO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA
(Por Terceiros)
Aos _______ dias do mês de ___________ do ano de ________ (__________), nesta cidade de
_______________, Estado da Paraíba e na Delegacia de Polícia Civil onde se achava presente o(a) Dr.(ª)
________________________, Delegado(a) de Polícia Civil, comigo, Escrivão do seu cargo, aí por volta das
___:___ horas, compareceu: NOME: ______________________________________________ IDADE:
______APELIDO: _______ NASCIDO (A) AOS: __/__/__ NACIONALIDADE: ______ NATURAL DE:
_______PROFISSÃO:_______ESTADO CIVIL:_________ FILIAÇÃO:_______________________________ RG
ENDEREÇO

Nº:_______________ESCOLARIDADE:_______________________

RESIDÊNCIAL:

______________________________________________________, o(a) qual, atendendo o chamamento da
Autoridade Policial para, na qualidade de: ____________, do(a) suspeito(a) presta as informações a seguir
sobre o(a) mesmo(a), conforme adiante se segue:
NOME:

_____________________________________________

____________,

NASCIDO

AOS:

___/___/_____

IDADE:

_________

NACIONALIDADE:_____________

anos,

APELIDO:

NATURAL

DE:

_____________________/_____ PROFISSÃO: ________________, ESTADO CIVIL: ___________, FILIAÇÃO:
_____________________, RG Nº: _______________ ESCOLARIDADE: _______________ ENDERÇO DE
RESIDÊNCIA: ________________________________________________ ENCONTRA-SE O(A) MESMO(A)
TRABALHANDO ATUALMENTE? ______, NOME DA EMPRESA: _____ OUTRO ENDEREÇO ONDE POSSA SER
LOCALIZADO(A): _______ PROLE: ________, O(A) MESMO RESPONDE OU RESPONDEU PROCESSO
JUDICIAL? ________, EM DATA? __________ EM QUE COMARCA: _______________ MOTIVO:
______________________________,

OUTRAS

INFORMAÇÕES

RELEVANTES:

__________________________________________________
Nada mais a constar, manda a Autoridade Policial que seja encerrado o presente, que vai por todos
devidamente assinado, inclusive por mim, _______________________, escrivão que o digitei.

AUTORIDADE:

______________________________________________

DECLARANTE:

______________________________________________

ESCRIVÃO:

______________________________________________
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TERMO DE ACAREAÇÃO

Ao(s)________dia(s) do mês de_____________do ano de____________,
neste Estado da Paraíba e na sede da Delegacia ____________________________, perante o(a)
Dr.(ª)_______________________________________,
comigo____________________________,

Delegado(a)

escrivão(ã)

_______________________________________

de

e

polícia

de

adiante

polícia,

assinado,

presentes

__________________________________,

já

individualizados e qualificados nestes autos às fls. ________, que pela autoridade foi determinado o
esclarecimento das divergências verificadas em suas respectivas declarações, quando afirmam, o primeiro
acareado; “______________________________________________________” e o segundo acareado:
“______________________________________________________”.(consignar os pontos divergentes).
Após, inquiridos individualmente sobre suas afirmações, confirmaram na íntegra o teor de cada uma delas
(ou

as

retificaram

parte

ou

por

completo

–

declarando

o

primeiro

acareado

QUE:

_______________________ e o segundo acareado QUE: _____________________). Nada mais havendo,
mandou a Autoridade Policial encerrar o presente auto, que lido e achado conforme segue devidamente
assinado.

AUTORIDADE:___________________________________________

1º ACAREADO:____________________________________________

2º ACAREADO:____________________________________________

ESCRIVÃ(O): ____________________________________________
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AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE

Às ___:____ horas do dia ______ (_____) de _____________ de 20___, nesta cidade de
______________, Estado da Paraíba, nesta ___ DELEGACIA ____________________, presente se encontra
o(a) DR.(ª). _______________________, DELEGADO(A) DE POLÍCIA CIVIL comigo Escrivã(o) do seu cargo, ao
final assinado, compareceu o CONDUTOR _____________________________, do sexo __________,
nascido na data de ___/____/______, com ____ anos de idade, ID: ________ Expedidor _______, CPF:
_____________,

Profissão/ocupação:

______________,

filho

de

__________________

e

de

_________________________, escolaridade: __________, estado civil: ____________, natural de
___________, nacionalidade: _________________, residente na(o) _______________________, Nº _____,
bairro ________, na cidade de _____________/____, telefone Nº __________, celular Nº ______________.
Aos costumes nada disse, compromissado na forma da lei, advertido das penas cominadas ao falso
testemunho, prometeu dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado e INQUIRIDO PELA
AUTORIDADE POLICIAL, DISSE QUE: ________________________________________
___________________________________________________________________________

Nada

mais

disse e nem lhe foi perguntado. Em seguida, determinou a Autoridade Policial que fosse encerrado o
depoimento do CONDUTOR que, lido e achado conforme, assina-o, juntamente comigo, Escrivã(o) que o
digitei.

AUTORIDADE:

CONDUTOR:

ESCRIVÃ(O):

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________
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Em

seguida,

passou

a

mesma

autoridade

a

inquirir

a

PRIMEIRA

TESTEMUNHA

_____________________________, do sexo __________, nascido na data de ___/____/______, com ____
anos de idade, ID: ________ Expedidor _______, CPF: _____________, Profissão/ocupação:
______________, filho de __________________ e de _________________________, escolaridade:
__________, estado civil: ____________, natural de ___________, nacionalidade: _________________,
residente

na(o)

_______________________,

Nº

_____,

bairro

________,

na

cidade

de

_____________/____, telefone Nº __________, celular Nº ______________. Aos costumes nada disse,
compromissada na forma da lei, advertida das penas cominadas ao falso testemunho, prometeu dizer a
verdade do que souber e lhe for perguntado e INQUIRIDA PELA AUTORIDADE POLICIAL, DISSE QUE:
_______________________________________________________________________________________
____________________________
Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Em seguida, determinou a Autoridade Policial que fosse
encerrado o depoimento da PRIMEIRA TESTEMUNHA que, lido e achado conforme, assina-o, juntamente
comigo, Escrivã(o) que o digitei.

AUTORIDADE:

1ª TESTEMUNHA:

ESCRIVÃ(O):

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________
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Em

seguida,

passou

a

mesma

autoridade

a

inquirir

a

SEGUNDA

TESTEMUNHA

_____________________________, do sexo __________, nascido na data de ___/____/______, com ____
anos de idade, ID: ________ Expedidor _______, CPF: _____________, Profissão/ocupação:
______________, filho de __________________ e de _________________________, escolaridade:
__________, estado civil: ____________, natural de ___________, nacionalidade: _________________,
residente

na(o)

_______________________,

Nº

_____,

bairro

________,

na

cidade

de

_____________/____, telefone Nº __________, celular Nº ______________. Aos costumes nada disse,
compromissada na forma da lei, advertida das penas cominadas ao falso testemunho, prometeu dizer a
verdade do que souber e lhe for perguntado e INQUIRIDA PELA AUTORIDADE POLICIAL, DISSE QUE:
________________________________________
___________________________________________________________________________Nada

mais

disse e nem lhe foi perguntado. Em seguida, determinou a Autoridade Policial que fosse encerrado o
depoimento da SEGUNDA TESTEMUNHA que, lido e achado conforme, assina-o, juntamente comigo,
Escrivã(o) que o digitei.

AUTORIDADE:

2ª TESTEMUNHA:

ESCRIVÃ(O):

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________
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Em seguida, passou a mesma autoridade a

tomar por termo as declarações da

VÍTIMA

_____________________________, do sexo __________, nascido na data de ___/____/______, cor
________, com ____ anos de idade, ID: ________ Expedidor _______, CPF: _____________,
Profissão/ocupação: ______________, filho de __________________ e de _________________________,
escolaridade: __________, estado civil: ____________, natural de ___________, nacionalidade:
_________________, Tem filhos? __________ Quantos? ____________ Dá-se ao vício da embriagues?
_____________, residente na(o) _______________________, Nº _____, bairro ________, na cidade de
_____________/____,

telefone

Nº

__________, celular

Nº

______________,

e DISSE

QUE:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________
Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Em seguida, determinou a Autoridade Policial que fosse
encerrado o depoimento da VÍTIMA que, lido e achado conforme, assina-o, juntamente comigo, Escrivã(o)
que o digitei.

AUTORIDADE:

__________________________________________

VÍTIMA:

__________________________________________

ESCRIVÃ(O):

__________________________________________
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Em

seguida,

passou

a

mesma

autoridade

a

qualificar

e

interrogar

o

CONDUZIDO

_____________________________, do sexo __________, nascido na data de ___/____/______, com ____
anos de idade, ID: ________ Expedidor _______, CPF: _____________, Profissão/ocupação:
______________, filho de __________________ e de _________________________, escolaridade:
__________, estado civil: ____________, natural de ___________, nacionalidade: _________________,
residente

na(o)

_______________________,

Nº

_____,

bairro

________,

na

cidade

de

_____________/____, telefone Nº __________, celular Nº ______________, religião ou culto
___________, Está empregado? _______ Tem filhos? ______ , Quantos? __________ Estava alcoolizado ou
sob a ação de entorpecentes? ___________, cor ________, com cabelos __________, possuindo de ____m
a _____m de altura, com olhos ________, de formato ________, com barba _______ e bigode _______,
possuindo como sinais característicos, ________________., o qual cientificado dos seus direitos e garantias
constitucionais insertos no artigo 5° da CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, interrogado pela mesma
Autoridade Policial RESPONDEU QUE: _______________________________________________________
Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Em seguida, determinou a Autoridade Policial que fosse
encerrado o depoimento do CONDUZIDO que, lido e achado conforme, assina-o, juntamente comigo,
Escrivã(o) que o digitei.
AUTORIDADE:

__________________________________________

CONDUZIDO:

__________________________________________

ESCRIVÃ(O):

__________________________________________

Por não haver mais oitivas a serem procedidas, determinou a Autoridade Policial, que fosse encerrado o
presente Auto de Prisão em Flagrante, que por mim, __________________________, Escrivã(o) de Polícia,
foi digitado.
AUTORIDADE:

__________________________________________

ESCRIVÃ(O):

__________________________________________
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DESPACHO
Ref: Inquérito Policial - Flagrante.
Indiciado: _________________________________
Determino ao Senhor Escrivão do feito que autue o Auto de Prisão em Flagrante retro, lavrado em desfavor
do conduzido acima citado, bem como prossiga nas diligências abaixo enumeradas:

i.

Junte-se aos autos Nota de Ciência das Garantias Constitucionais devidamente cientificado pelo
conduzido supra;

ii.

Expeça-se Nota de Culpa para o autuado ____________________ como incurso no(s) ART.
_________ do(a) __________

iii.

Lavre-se Auto de Apresentação e Apreensão de _______________________________;

iv.

Encaminhe-se Oficio ao MM. Juiz de Direito da Vara Criminal por distribuição nesta Comarca,
informando-lhe sobre a prisão do referido conduzido e o local onde se encontra recolhido;

v.

Oficie-se

ao

Diretor

da

Casa

de

Detenção

______________,

o

recolhimento

de

___________________________________;
vi.

Junte-se o Boletim Individual do autuado e demais peças que tenham relação com o fato em
apuração;

vii.

Junte-se a requisição para Exame de _____________________________, posteriormente, o
respectivo laudo;

viii.

Após cumprimento das diligências enumeradas, retorne-me os autos conclusos para a posterior
remessa do feito ao Poder Judiciário no prazo legal.

CUMPRA-SE
_____________ /PB, em _____ de ______________ de 20____

________________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA CIVIL
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

NOTA DE CIÊNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS

O(A) DR.(ª). _________________________, DELEGADO(A) DE POLÍCIA CIVIL, PRESENTE NA DELEGACIA
________________, NA CIDADE DE ____________- PB.

FAZ SABER A ___________________, preso nesta data pelo CONDUTOR _______________________ e
testemunhado por ________________________

e ________________________, todos devidamente

qualificados no rosto dos autos, a ciência pelo(s) crime(s) capitulado(s) no(s) Art. _________________, e
que o artigo 5º da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, lhe assegura os seguintes direitos:

I - O respeito à sua integridade física e moral;
II - O de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de Advogado;
III - A comunicação desta prisão à sua família ou à pessoa por si indicada e;
IV - A identificação dos responsáveis por seu interrogatório policial.

DADA e LAVRADA hoje, ______ de ___________ de 20__, nesta cidade de _______________ - PB.

________________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA CIVIL

Ciente às ___:___ horas do dia ___ de _____________ de 20___, nesta cidade de _____________ - _____

_______________________________________________
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

(NOME E ASSINATURA DO CONDUZIDO)

1ª VIA DA NOTA DE CULPA

O(A) DR.(ª). _________________________, DELEGADO(A) DE POLÍCIA CIVIL, PRESENTE NA DELEGACIA
________________, NA CIDADE DE ____________- PB.

FAZ SABER A _______________________, já qualificado nos Autos, que se encontra PRESO e está sendo
indiciado por prática de delito inserto no(s) Art. ______________, tendo sido lavrado o respectivo AUTO DE
PRISÃO

EM

FLAGRANTE

____________________

DELITO,
e

onde

depuseram

testemunhado

como

por

seus

acusadores:

o

CONDUTOR

_________________________

e

___________________________, todos devidamente qualificados nos autos.
Para sua ciência, mandou a Autoridade dar-lhe a presente NOTA DE CULPA.
Eu, _________________________, Escrivã(o), o digitei.

_______________- PB, às ___:____, do dia ____ de ____________ de 20__

________________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA CIVIL
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

2ª VIA DA NOTA DE CULPA

O(A) DR.(ª). _________________________, DELEGADO(A) DE POLÍCIA CIVIL, PRESENTE NA DELEGACIA
________________, NA CIDADE DE ____________- PB.

FAZ SABER A _______________________, já qualificado nos Autos, que se encontra PRESO e está sendo
indiciado por prática de delito inserto no(s) Art. ______________, tendo sido lavrado o respectivo AUTO DE
PRISÃO

EM

FLAGRANTE

____________________

DELITO,
e

onde

depuseram

testemunhado

como

por

seus

acusadores:

o

CONDUTOR

_________________________

e

___________________________, todos devidamente qualificados nos autos.
Para sua ciência, mandou a Autoridade dar-lhe a presente NOTA DE CULPA.
Eu, _________________________, Escrivã(o), o digitei.

_______________- PB, às ___:____, do dia ____ de ____________ de 20__

________________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA CIVIL

Recebi a 1ª Via às ___:____ horas do dia ____ de ____________ de 20__

_______________________________________________
(NOME E ASSINATURA DO CONDUZIDO)
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

OFÍCIO Nº ____/20___

_________/PB, ____ de _____ de 20__

REF.: COMUNICAÇÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE

MM Juiz:

Em Cumprimento ao que preceitua o Art. 5º, inciso LXII, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, informamos a
Vossa Excelência, que nesta data, ___ de ________ de 20__, às __:___ horas, o CONDUZIDO
____________________________, devidamente qualificado nos autos, foi preso e autuado em flagrante
por cometimento de ato delituoso inserto no(s) Art. _________________, encontrando-se recolhido neste
momento, na(o) _________________________ (informar a unidade prisional ou carcerária), situada na
____________________________________, aguardando autorização para recambiá-lo a(o) (unidade
prisional). ou Ex. (à disposição do juízo competente).
Apensado a este, para melhor inteireza por Vossa Excelência, segue a cópia da inicial
lavrada, o auto de prisão em flagrante.

Respeitosamente,

________________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA CIVIL

EXMO(a). SR(a). DR(a).
____________________________________
JUIZ DE DIREITO _____________________
COMARCA DE _____________-PB
______________ - PB
112

_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

OFÍCIO Nº ____/20___

_________/PB, ____ de _____ de 20__

REF.: COMUNICAÇÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE

Senhor Defensor:

Em Cumprimento ao que preceitua o Art. 306, § 1º, do Código de Processo Penal, informamos a
Vossa Senhoria, que nesta data, ___ de ________ de 20__, às __:___ horas, o CONDUZIDO
____________________________, devidamente qualificado nos autos, foi preso eu autuado em flagrante
por cometimento de ato delituoso inserto no(s) Art. _________________, encontrando-se recolhido neste
momento, na(o) _________________________ (informar a unidade prisional ou carcerária), situada na
____________________________________, aguardando autorização para recambiá-lo a(o) (unidade
prisional). ou Ex. (à disposição do juízo competente).
Apensado a este, para melhor inteireza desse Douto Representante da Defensoria Pública,
cópia da inicial lavrada, o auto de prisão em flagrante.

Atenciosamente,

________________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA CIVIL

ILMO(a). SR(a). DR(a).
____________________________________
DEFENSOR PÚBLICO
COMARCA DE _____________-PB
______________ - PB
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

OFÍCIO Nº ____/20___

_________/PB, ____ de _____ de 20__

REF.: COMUNICAÇÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE(a família)

Prezado (a) Senhora (a),

Em conformidade com o que estabelece o Art. 5º Inciso LXII da Constituição Federal em vigor, levo
ao conhecimento de V.Sa, que nesta data, nesta cidade, foi PRESO E AUTUADO EM FLAGRANTE DELITO a
pessoa

de

___________________________________,

por

ter

infringido

o

(s)

Art.

(s)

___________________________________, sendo a sua pessoa a escolhida pelo mesmo para que dita
prisão fosse comunicada..
É relevante frisar que após a competente Autuação, adotadas as medidas legais e de praxe, foi o
autuado _____________________________________,

encaminhado ao ______________________

(unidade prisional ou carcerária), onde permanecerá a disposição da Justiça Pública.

Atenciosamente,

________________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA CIVIL

ILMO (A). SR. (A).
_________________________________________________
ENDEREÇO: ______________________________________
CIDADE:__________________________________________
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

OFÍCIO Nº ____/20___

_________/PB, ____ de _____ de 20__

REF.:RECOLHIMENTO DE PRESO

Senhor Diretor:
Apresento a V. Sa., o _____________________________, do sexo __________, nascido na data de
___/____/______, com ____ anos de idade, ID: ________ Expedidor _______, CPF: _____________,
Profissão/ocupação: ______________, filho de __________________ e de _________________________,
escolaridade: __________, estado civil: ____________, natural de ___________, nacionalidade:
_________________, residente na(o) _______________________, Nº _____, bairro ________, na cidade
de _____________/____, telefone Nº __________, celular Nº ______________, de cor ________, com
cabelos __________, possuindo de ____m a _____m de altura, com olhos ________, de formato ________,
com barba _______ e bigode _______, possuindo como sinais característicos, ________________.. por ter
sido PRESO E AUTUADO EM FLAGRANTE DELITO no dia ____ de ___________ de 20___, por volta das
___:____ horas, como incurso na(s) pena(s) do(s) Art. ________, o qual deverá permanecer recolhido
nessa unidade prisional à disposição do(a) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de uma das varas
criminais desta Comarca.

Atenciosamente,

________________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA CIVIL

ILMO(a). SR(a).
___________________________________
DIRETOR(a) DO PRESÍDIO ____________
_______________ -PB
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

Comarca de

BOLETIM INDIVIDUAL Nº

/20__

Termo de
I – DO CRIME OU DA CONTRAVENÇÃO

Distrito Judiciário-administrativo onde ocorreu o delito ...................... Ocorreu na zona urbana ou rural?
...................... Data certa ou provável dia ....... (.....................) mês ..................... ano ............... Ocorreu de dia ou à
noite? .................. Foi praticado em dia de trabalho, domingo, feriado ou dia santificado de festa?
.................................... Lugar da ocorrência ....................................................... Meio empregado .............................
Motivos presumíveis: .................................................

II – DO AUTOR

......................................................... Alcunha ...................... Indiciado como incurso no(s)
.................................... Filho (Legítimo, ilegítimo ou legitimado) de .......................................... E

Nome

........................................... Sexo .............. Idade ....... ANOS, ano do nascimento .............., Estado Civil ..............,
Nacionalidade ....................., Naturalidade ....................., Residência no(a) ..................................., N.º
....................., BAIRRO: ....................., cidade: ....................., Profissão ....................., Estava desempregado?
.............., Instrução ....................., Religião ou culto ....................., cor .............., Tem filhos? .............., Quantos?
......., São legítimos, ilegítimos ou legitimados? .............., Estava alcoolizado ou sob a ação de entorpecentes? .........
iniciado o processo em ....... de ..................... de ............. Preso (em flagrante ou preventivamente)?
............................ em ....... de ..................... de .............., Tem antecedentes criminais? .............. Foi identificado em
....... de ..................... de ....... . Recolhido a ........................................................ Solto em Virtude do habeas-corpus
em ............................. Evadiu-se? ...............
III – DA VÍTIMA
Nome ................................... Alcunha ..................... Nacionalidade ..................... Naturalidade ..................... Sexo
..................... Idade ....... ANOS Estado Civil ..................... Cor ..................... Residência ............................, N.º
....... – Bairro: ..................... – cidade: ..................... Profissão ..................... Instruções ..................... Tem filhos?
.......... Quantos? ........ Dá-se ao vício da embriagues? ..............
IV – OUTROS ELEMENTOS
Valor dos danos (nos crimes contra a propriedade) ..........................................................................
Armas aprendidas .............................................................................................................................
Os autos foram remetidos ao juiz criminal em ....................................................................................
Local .................................................
Data .................................................
O escrivão ..................................................................................................
Coleta da Impressão
Digital)

(Esta parte será remetida à repartição incumbida do levantamento da estatística policial criminal)
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BOLETIM INDIVIDUAL Nº ............. de ............... DELEGACIA POLICIAL – REMETIDO a ............................................................... em ......... de ...................................................... de .................

DELEGACIA POLICIAL

_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

BOLETIM INDIVIDUAL Nº ............. de ............... DELEGACIA POLICIAL – REMETIDO a ............................................................... em ......... de ...................................................... de .................

DELEGACIA POLICIAL
Comarca de

BOLETIM INDIVIDUAL Nº
Termo de

/20____

I – QUANTO AO RÉU

......................................................... Alcunha ...................... Indiciado como incurso no(s)
.................................... Filho (Legítimo, ilegítimo ou legitimado) de .......................................... E

Nome

........................................... Sexo .............. Idade ....... ANOS, ano do nascimento .............., Estado Civil ..............,
Nacionalidade ....................., Naturalidade ....................., Residência no(a) ..................................., N.º
....................., BAIRRO: ....................., cidade: ....................., Profissão ....................., Estava desempregado?
.............., Instrução ....................., Religião ou culto ....................., cor .............., Tem filhos? .............., Quantos?
......., São legítimos, ilegítimos ou legitimados? .............., Estava alcoolizado ou sob a ação de entorpecentes? .........
iniciado o processo em ....... de ..................... de ............. Preso (em flagrante ou preventivamente)?
............................ em ....... de ..................... de .............., Tem antecedentes criminais? .............. Foi identificado em
....... de ..................... de ....... . Recolhido a ........................................................, (Declarar a prisão onde recolhido)?
..................................., Solto em virtude de fiança, no valor de R$ .................................................
O delegado _______________________________________
I – QUANTO AO PROCESSO
ARQUIVAMENTO – Os autos do processo ou inquérito foram arquivados em ........./.........../...........
Pelo seguinte motivo .......................................... AÇÃO PENAL – Iniciada em ........./.........../...........
Por infração penal prevista no art. ......................................................................................................
.............................................................................................................................................................
PRONÚNCIA – Foi pronunciado, em data de ............../.............../.............. como incurso nas penas do art.
..................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
IMPRONÚNCIA – Foi impronunciado, em data de ............../............./............ ABSOLVIDO in limine
Foi absolvido em data de ............/............./............ PRISÃO – Em data de ............/............./............
FIANÇA – Foi concedida em data de ............../.............../..............
JULGAMENTO NA 1ª INSTÂNCIA – Do juiz singular em data de ................./................../................
Do tribunal do Júri, em data de ............../.............../.............. ABSOLVIÇÃO – Foi absolvido em data de
............../.............../.............. MOTIVO DA ABSOLVIÇÃO .....................................................
.............................................................................................................................................................
CONDENAÇÃO – Em data de ............../.............../.............. foi condenado a ...................................
..................... PRESO em ............../.............../.............. por ter sido condenado e RECOLHIDO a (declarar a natureza
do estabelecimento) ...........................................................................................
SUSPENÇÃO CONDICIONAL DA PENA – Em data de ............../.............../.............. Foi (concedida ou negada)
.................................... Pelo (Juiz ou Tribunal) .............................................
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (Decretada no curso do processo, até o julgamento inclusive) – Em data de
............../.............../.............. foi decretada a extinção da punibilidade, por (Declarar o motivo: prisão, perempção,
prescrição, etc.) .....................................................................................
RECURSOS – Em data de ............../.............../.............. foi interposto o recurso de (A natureza e a espécie do recurso)
............................... da (Decisão recorrida) ............................... Em data de ............../.............../.............. o
julgamento da 1ª instância foi (Confirmada ou reformada) ................................................... para (Condenar, absolver
ou declarar a extinção de punibilidade) ................................................... MEDIDA DE SEGURANÇA: Foi aplicada?
............................
Qual
a
natureza?
.........................................................................................................................................
“HABEAS CORPUS”, em data de ............../.............../.............. foi (Concedido, prejudicado ou denegado)
............................................. Pelo (Juiz ou Tribunal) ........................................................
O RÉU ESTÁ FORAGIDO? ................................... OBSERVAÇÕES: ...............................................
.............................................................................................................................................................
Data ......./......./.............. O escrivão ......................................................................
(Esta parte será anexa aos autos do processo, por ocasião de sua remessa ao Juízo Criminal, onde deverá ser preenchida a sua parte final, e depois de passar em julgado a decisão definitiva, será
destacada e remetida no Distrito Federal, ao Serviço de Estatística Demográfica, Moral e Política do Ministério da Justiça e Negócios Interiores: nos Estados e nos Territórios aos respectivos
órgãos centrais de estatística).

117

_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

TERMO DE FIANÇA
Modelo I – Recolhimento pelo afiançador

Aos ____ (____________) dias do mês de ___________ do ano de 20___, nesta Cidade de
____________, Estado da Paraíba e na Delegacia de Polícia Civil, onde presente se achava o(a) Dr.(ª)
___________________________________________, Delegado(a) de Polícia Civil, ao final assinado, aí, por
volta

___:___

das

horas,

presente

o

(qualificação

do

afiançador)

____________________________________, que, através da Guia de Recolhimento N.º __________,
registrado no Livro de Fiança N.º _____, fls ___), efetuou o recolhimento da fiança no valor de R$ _____,00
(________________ reais), comprovando o depósito efetuado da quantia supra informada, correspondente
ao valor em que foi Arbitrada na forma da Lei, a ______________________________, do sexo masculino,
nascido no dia ___/____/_____, com ____ anos de idade, ID: _______ SSP/PB, CPF: _______________,
Profissão: ___________, filho de _______________________e de __________________________,
escolaridade: ____________, estado civil: __________, natural de ____________/___, nacionalidade:
___________, residente na(o) _______________________________, N.º _____, bairro ____________, na
cidade de ___________________, PB, para em liberdade defender-se

do Delito previsto no Art.

__________________ em razão do qual foi preso e Autuado em Flagrante, nesta Delegacia, em data de
____/___/_______. Em seguida, foi lhe dado a saber das obrigações vinculadas à Fiança, inclusive de não
poder mudar de residência sem prévio conhecimento da Autoridade competente, ou ausentar-se por mais
de 08 (oito) dias da sua residência sem comunicar à Autoridade. E para constar, lavrou-se o presente, que
depois de lido e achado conforme vai devidamente assinado pela Autoridade Policial, pelo Afiançado(r) e
por mim _____________________________________, Escrivão que o digitei.

DELEGADO(A): __________________________________________________
O AFIANÇADO(R):
ESCRIVÃ(O):

__________________________________________________

___________________________________________________
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

TERMO DE FIANÇA
Modelo II – Recolhimento pela Autoridade Policial

Aos ____ (____________) dias do mês de ___________ do ano de 20___, nesta Cidade de
____________, Estado da Paraíba e na Delegacia de Polícia Civil, onde presente se achava o(a) Dr.(ª)
___________________________________________, Delegado(a) de Polícia Civil, ao final assinado, aí, por
volta

___:___

das

horas,

presente

o

(qualificação

do

afiançador)

____________________________________, o qual entregou para ficar sob a guarda da Autoridade a
quantia de R$ _____,00 (________________ reais), em moeda corrente, onde tal valor será recolhido no 1º
dia útil através de Guia de Recolhimento de Fiança, comprovando o depósito efetuado da quantia supra
informada, correspondentes ao valor em que foi Arbitrada a Fiança na forma da Lei, a
______________________________, do sexo masculino, nascido no dia ___/____/_____, com ____ anos
de

idade,

ID:

_______

SSP/PB,

CPF:

_______________,

Profissão:

___________,

filho

de

_______________________e de __________________________, escolaridade: ____________, estado civil:
__________,

natural

de

____________/___,

_______________________________,
___________________,

PB,

para

N.º
em

nacionalidade:

_____,

liberdade

bairro
defender-se

___________,
____________,
do

Delito

residente
na

cidade

previsto

no

na(o)
de
Art.

__________________ em razão do qual foi preso e Autuado em Flagrante, nesta Delegacia, em data de
____/___/_______. Em seguida, foi lhe dado a saber das obrigações vinculadas à Fiança, inclusive de não
poder mudar de residência sem prévio conhecimento da Autoridade competente, ou ausentar-se por mais
de 08 (oito) dias da sua residência sem comunicar à Autoridade. E para constar, lavrou-se o presente, que
depois de lido e achado conforme vai devidamente assinado pela Autoridade Policial, pelo Afiançado(r) e
por mim _____________________________________, Escrivão que o digitei.

DELEGADO(A): __________________________________________________
O AFIANÇADO(R):

__________________________________________________

ESCRIVÃO:

___________________________________________________
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

CERTIDÃO

CERTIFICO que, antes de ser colocado em liberdade foi afiançado e intimado das obrigações vinculadas à
fiança, sendo lido e explicado as normas contidas nos Artigos 327 e 328 do CPP, abaixo descritos:
Art. 327 “A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a
autoridade, todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução
criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será havida
como quebrada”

Art. 328 – “O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar
de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por
mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar
onde será encontrado”.

______________/PB, em ____ de _____________ de 20____

_________________________________________
Escrivão
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

DESPACHO

Tendo em vista que o crime praticado é punido com pena de Detenção de 01 a 03 anos e multa,
arbitro a fiança com fundamento no art. 325, alínea “a”, § 1º, Inciso I, no valor de R$ ______,____
(______________________), devendo ser liberado após recolhido e feito o termo em livro próprio.

______________/PB, ___ de ________________de 20___

______________________________________
Delegado(a) de Polícia Civil
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

RECIBO

Recebi

de__________________________________,

_____(______________________),

a

quantia

de

R$

referente ao pagamento de fiança arbitrada nesse valor do

Auto de Prisão em Flagrante Delito, contra a pessoa de

_______________________

datado em

_______/________/____________, pelos crimes capitulados nos __________________.

João Pessoa, ______/______/_______

_____________________________
POLICIAL RECEBEDOR
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_____ Delegacia

PROCEDIMENTO PARA EMISSÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE FIANÇA CRIME.

Acessar o endereço eletrônico http://sintegra.receita.pb.gov.br/ca/default2.htm, preencher os
campos solicitados e selecionar a OPÇÃO 9002 - FIANÇA CRIME.
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

OFÍCIO Nº ____/20___

_________/PB, ____ de _____ de 20__

Obs.: Esta opção dar-se-á nas hipóteses de dificuldade de acesso ao meio de recolhimento anterior.

REF.:RECOLHIMENTO DE FIANÇA CRIME

Senhor Gerente:

Dando cumprimento ao disposto no Art. 331 do Código de Processo Penal pátrio em vigor,
promovo o encaminhamento a V.Sa, da importância de R$ _____________ (____________________) para
que seja providenciado o depósito de FIANÇA em favor de ______________________________________,
que nesta data, _____________ foi preso e autuado em Flagrante Delito por crime previsto no (s) Art. (s)
____________________________ tendo na condição de Vítima: ___________________________ fato
verificado __________________________________, tendo sido liberado após o pagamento da FIANÇA ora
enviada a essa Instituição bancária.

Atenciosamente,

________________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA CIVIL

ILMO(a). SR(a).
___________________________________
GERENTE DO BANCO ____________
AGÊNCIA ______________
____________________ -PB
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

ALVARÁ DE SOLTURA

Aos ____ (____________) dias do mês de ___________ do ano de 20___, nesta Cidade de
____________, Estado da Paraíba e na Delegacia de Polícia Civil, onde presente se achava o(a)
Dr.(ª) ___________________________________________, Delegado(a) de Polícia Civil, ao final
assinado, conforme previsto no Art. 309 do Código de Processo Penal, M A N D A, ao Senhor
Carcereiro em serviço na cadeia pública desta unidade policial, ou quem suas vezes fizer, que
ponha imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo não estiver preso,
_____________________________________, qualificação completa, o qual foi preso e autuado
em flagrante delito por infração, em tese, ao artigo ___________ (________fato_________),
tendo em vista que referido fato prevê a hipótese do autuado livrar-se solto, após o pagamento de
fiança, para defender-se da imputação que lhe é feita.

C U M P R A – S E.

DELEGADO DE POLÍCIA

Certifico que foi checado o nome do liberado no Banco de Dados da Polícia Judiciária e Infoseg,
sendo que nada consta em desfavor do mesmo, motivo pelo qual cumpri o presente alvará
conforme determinado.

(local), _____/_____/_____
_____:_____ horas.

Carcereiro
Matricula nº ______________

Ciência do liberado: ……………………………..
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AUTO DE RESISTÊNCIA À PRISÃO
Aos ________ dias do mês de ______________ do ano de ________, às ___:___ horas, no (a)
________________________ (descrever o local da ocorrência), nesta cidade de
______________________, dirigi-me em cumprimento:
( ) A Mandado Judicial anexo
( ) A determinação da Autoridade Policial
( ) Ao dever legal.
( ) Outros __________________________________________________________________
Ao me dirigir ao infrator ___________________________ a quem, em alto tom, dei voz de prisão,
declarando-lhe preso e solicitando que me acompanhasse até a Delegacia, o mesmo não obedeceu e
resistiu, não atendendo às advertências e conselhos que lhe dirigi para aceitar a ordem de prisão, fazendo
contra mim e os demais policiais da equipe, o uso de:
( ) Arma de fogo ____________________________________________________________
( ) Arma branca _____________________________________________________________
( ) Socos e pontapés __________________________________________________________
( ) Outros instrumentos _______________________________________________________
Em

conseqüência

da

_______________________

ação
Mat.

do

infrator,

_________

tornou-se
e

necessário

o

apoio

dos

policiais

____________________________________

Mat.

____________, que me acompanharam na diligência e me ajudaram a conter o resistente
______________________, que infringiu o artigo 329 do Código Penal, e como este se tornou um perigo
para

nossas

vidas,

foi

utilizado

contra

o

mesmo:

_______________________________________________________________________________________
__________________ (descrever as ações tomadas para conter o infrator).
Para constar lavrei este Auto que assino com os policiais presentes no ato da diligência. Eu,
________________________________________, encarregado da prisão.
APREENSOR:

_________________________________________

1ª TESTEMUNHA:

_________________________________________

Endereço: __________________________________________________________________
2ª Testemunha: _________________________________________________________
Endereço: __________________________________________________________________
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA ENTREVISTA COM A IMPRENSA

Eu,___________________________________________________________________,

de

Nacionalidade ______________________, natural de __________________________, com ________ anos
de idade, portador do RG N.º ____________________________ÓRGÃO EXPEDIDOR ____________, filho de
________________________________________

e

de

____________________________________________________________________, declara haver sido
cientificado pela Autoridade Policial de todos os seus direitos constitucionais relativos à inviolabilidade de
sua inocência até o trânsito em julgado de sentença contraditória, estando livre para optar por ser ou não
entrevistado pela imprensa e que, ciente de tudo, livre e espontaneamente autoriza sua apresentação à
imprensa para entrevista.

____________________, ____ de _________________ de ___________.

__________________________________________________
ASSINATURA DO ENTREVISTADO

Testemunha: __________________________________________ RG:__________________
Endereço: ___________________________________________Telefone:________________

Testemunha: __________________________________________ RG:__________________
Endereço: ___________________________________________Telefone:________________

127

_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA N.º

_____/____

(Lei 9.099/1995)
NAT. DA OCORRÊNCIA:

(classificação - Manual do SINESPJC - págs. 11 a 32)

LOCAL:
?
HORA:
?
FORMA DA COMUNICAÇÃO:

DATA DA OCORRÊNCIA:
(verbal/ escrita )

?

OTICIANTE / VÍTIMA

(quando coincidirem)
NOME:

?

IDADE:
SEXO:
COR:
FILIAÇÃO:
END.:
PONTO DE REF

?
?
?
?
?
?

DATA DE NASC.:
NACIONALIDADE:
PROFISSÃO:

?
?
?

ALCUNHA:

?

ESTADO CIVIL:
NATURALIDADE:
DOC. DE ID.

?
?
?

CIDADE:
TELEFONE(S):

?
?

VÍTIMA (caso não coincida com o noticiante) – repetir o quadro de qualificação

TESTEMUNHAS

AUTOR

NOME:

?

IDADE:
?
SEXO:
?
COR:
?
FILIAÇÃO:
?
END.:
?
PONTO DE REF.
?
CARACTERÍSTICAS
INDIVIDUALIZADORAS:

NOME:
END.:
PONTO DE REF.
NOME:
END.:
PONTO DE REF

DATA DE NASC.:
NACIONALIDADE:
PROFISSÃO:

?
?
?

ALCUNHA:

?

ESTADO CIVIL:
NATURALIDADE:
DOC. DE ID.

?
?
?

CIDADE:
?
TELEFONE(S):
?
? (relatar os sinais característicos que individualizem o autor do fato, trazendo informações que
possibilitem sua localização, caso possível).

?
?
?
?
?
?

ALCUNHA:
CIDADE:
TELEFONE(S):
ALCUNHA:
CIDADE:
TELEFONE(S):

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS:

Ex. arquivamento, instauração de IPL, TCO ou PECA, juntada a IPL de N.º, etc.

EXAMES REQUISITADOS:

Ex. Perícia de Danos, Lesão Corporal, etc. – Informar N.º do Ofício ou Requisição.

?
?
?
?
?
?

HISTÓRICO: (narrativa clara, coerente e objetiva)

(fecho: Nada mais disse. Encerrado está o presente termo.
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
?
?

____________________/PB, _____ de _________ de _____

Assinatura do Policial Civil

/

Matrícula

Assinatura do Noticiante

Visto do Delegado:
Obs.: Apenas nos casos de não preenchimento por Escrivão de Polícia Civil

DESPACHO

Registrados os dados possíveis, seja a 1ª Via do Termo Circunstanciado de Ocorrência remetida ao
JECRIM da Comarca de ________________, e a 2ª arquive-se.

____________/___, ____ de ___________ de _______.

________________________________
(NOME DO DELEGADO)
Delegado de Polícia
Mat. _____________
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TERMO DE REPRESENTAÇÃO

Aos ________ dias do mês de ________ de dois mil e _________, nesta cidade de __________,
Estado da Paraíba, e no Cartório desta Delegacia, onde presente se encontrava o(a) Dr(ª).
______________________________,

respectivo

_________________________________,

Escrivão

servindo

Delegado(a),
a

seu

cargo,

comigo
aí

compareceu

_________________________________________, já qualificado no Termo Circunstanciado de Ocorrência
de n.º _____________, o qual manifestou à Autoridade Policial o desejo de representar, na forma prevista
da Lei 9.099/95, de 27.09.1995, contra a pessoa de ________________________________, imputado do
ilícito noticiado no Termo Circunstanciado nº ______/__, aí também qualificado, a fim de que sejam
adotadas as providências, atendendo a condição de procedibilidade para oferecimento de proposta ou de
denúncia pelo Ministério Público. Nada mais havendo, mandou a Autoridade encerrar o presente Termo
que, depois de lido e achado conforme, assina com o Representante e comigo Escrivão que o digitei.

____________________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA CIVIL

____________________________________________
REPRESENTANTE

____________________________________________
ESCRIVÃO DE POLÍCIA
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TERMO DE COMPROMISSO

Aos ______ dias do mês de ____________ de dois mil e _________, nesta cidade de __________,
Estado da Paraíba, e no Cartório desta Delegacia, onde presente se encontrava o(a) Dr.(ª)
___________________________________, respectivo Delegado(a), comigo _________________________,
Escrivão servindo a seu cargo, aí compareceu _________________________________________, já
qualificado no Termo Circunstanciado de Ocorrência de n.º _____________, QUE SE COMPROMETEU
CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 69 PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 9.099/95, a comparecer NO JUIZADO
ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE _____________________________ no dia e hora agendados junto à
sua Secretaria, ou em cumprimento à sua notificação posterior. Nada mais havendo, determinou a
Autoridade fosse encerrado este Termo, que o assina juntamente com o autor do fato e comigo Escrivão
que o digitei.

____________________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA CIVIL

____________________________________________
COMPROMISSADO

____________________________________________
ESCRIVÃO DE POLÍCIA
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TERMO DE RETRATAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO

Às ___:___ horas do dia ____ de ____________ de ______, nesta cidade de ______________,
Estado da Paraíba, nesta DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE ____________, onde presente se encontra o(a)
DR(ª). ____________________________________, DELEGADO(A) DE POLÍCIA CIVIL comigo Escrivão do seu
cargo, ao final assinado, compareceu: ______________________________________________, do sexo
_______________, nascido no dia ____/___/_______, com ____ anos de idade, ID: _____________
EXPEDIDOR: _____/____, CPF: _________________, profissão: ____________________, filho de
_______________________ e de ____________________________, escolaridade: ____________, estado
civil: ____________, natural de _____________/_____, nacionalidade: _________________, residente
na(o)

_______________________________,

bairro

________________,

na

cidade

de

______________/_____, tendo manifestado o desejo de desistência do conteúdo da representação/queixa
contida no Termo Circunstanciado de Ocorrência N.º ______/______, datado de ____ de _________ de
________, onde figura como autor ________________________________________, a fim de que sejam
adotadas as providências legais pertinentes. Encerrando assim as atribuições da Autoridade Policial, face a
ausência de condição de procedibilidade de continuação do feito. Nada mais havendo a constar, mandou a
Autoridade Policial que fosse encerrado o presente, que após lido e achado conforme, vai por todos
devidamente assinado.

AUTORIDADE:

________________________________________________

DESISTENTE:

________________________________________________

ESCRIVÃ(O):

________________________________________________
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TERMO DE RENÚNCIA AO DIREITO DE QUEIXA

Às ___:___ horas do dia ____ de ____________ de ______, nesta cidade de ______________, Estado da
Paraíba, nesta DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE ____________, onde presente se encontra o(a) DR(ª).
____________________________________, DELEGADO(A) DE POLÍCIA CIVIL comigo Escrivão do seu cargo,
ao final assinado, compareceu: ______________________________________________, do sexo
_______________, nascido no dia ____/___/_______, com ____ anos de idade, ID: _____________
EXPEDIDOR: _____/____, CPF: _________________, profissão: ____________________, filho de
_______________________ e de ____________________________, escolaridade: ____________, estado
civil: ____________, natural de _____________/_____, nacionalidade: _________________, residente
na(o)

_______________________________,

bairro

________________,

na

cidade

de

______________/_____, tendo manifestado o desejo de desistência do conteúdo da representação/queixa
contida no Termo Circunstanciado de Ocorrência N.º ______/______, datado de ____ de _________ de
________, onde figura como autor ________________________________________, a fim de que sejam
adotadas as providências legais pertinentes. Encerrando assim as atribuições da Autoridade Policial, face a
ausência de condição de procedibilidade de continuação do feito. Nada mais havendo a constar, mandou a
Autoridade Policial que fosse encerrado o presente, que após lido e achado conforme, vai por todos
devidamente assinado.

AUTORIDADE:

________________________________________________

DESISTENTE:

________________________________________________

ESCRIVÃ(O):

________________________________________________
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AUTO DE APREENSÃO EM FLAGRANTE DE ATO INFRACIONAL

Às ___:____ horas do dia ______ (_____) de _____________ de 20___, nesta cidade de
______________, Estado da Paraíba, nesta ___ DELEGACIA ____________________, presente se encontra
o(a) DR(ª). _______________________, DELEGADO(A) DE POLÍCIA CIVIL comigo Escrivã(o) do seu cargo, ao
final assinado, compareceu o APREENSOR ____________________________, do sexo __________, nascido
na data de ___/____/______, com ____ anos de idade, ID: ________ Expedidor _______, CPF:
_____________,

Profissão/ocupação:

______________,

filho

de

__________________

e

de

_________________________, escolaridade: __________, estado civil: ____________, natural de
___________, nacionalidade: _____________, residente na(o) _______________________, Nº _____,
bairro ________, na cidade de _____________/____, telefone Nº __________, celular Nº _________. Aos
costumes nada disse, compromissado na forma da lei, advertido das penas cominadas ao falso testemunho,
prometeu dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado e INQUIRIDO PELA AUTORIDADE POLICIAL,
DISSE QUE: _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Nada

mais

disse e nem lhe foi perguntado. Em seguida, determinou a Autoridade Policial que fosse encerrado o
depoimento do APREENSOR que, lido e achado conforme, assina-o, juntamente comigo, Escrivã(o) que o
digitei.

AUTORIDADE:

__________________________________________

APREENSOR:

__________________________________________

ESCRIVÃ(O):

__________________________________________
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Em

seguida,

passou

a

mesma

autoridade

a

inquirir

a

PRIMEIRA

TESTEMUNHA

_____________________________, do sexo __________, nascido na data de ___/____/______, com ____
anos de idade, ID: ________ Expedidor _______, CPF: _____________, Profissão/ocupação:
______________, filho de __________________ e de _________________________, escolaridade:
__________, estado civil: ____________, natural de ___________, nacionalidade: _________________,
residente

na(o)

_______________________,

Nº

_____,

bairro

________,

na

cidade

de

_____________/____, telefone Nº __________, celular Nº ______________ e DISSE QUE:.
___________________________________________________________________________
. Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Em seguida, determinou a Autoridade Policial que fosse
encerrado o depoimento da PRIMEIRA TESTEMUNHA que, lido e achado conforme, assina-o, juntamente
comigo, Escrivã(o) que o digitei.

AUTORIDADE:

1ª TESTEMUNHA:

ESCRIVÃ(O):

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________
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Em

seguida,

passou

a

mesma

autoridade

a

inquirir

a

SEGUNDA

TESTEMUNHA

_____________________________, do sexo __________, nascido na data de ___/____/______, com ____
anos de idade, ID: ________ Expedidor _______, CPF: _____________, Profissão/ocupação:
______________, filho de __________________ e de _________________________, escolaridade:
__________, estado civil: ____________, natural de ___________, nacionalidade: _________________,
residente

na(o)

_______________________,

Nº

_____,

bairro

________,

na

cidade

de

_____________/____, telefone Nº __________, celular Nº ______________ e DISSE QUE:
___________________________________________________________________________
Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Em seguida, determinou a Autoridade Policial que fosse
encerrado o depoimento da SEGUNDA TESTEMUNHA que, lido e achado conforme, assina-o, juntamente
comigo, Escrivã(o) que o digitei.

AUTORIDADE:

2ª TESTEMUNHA:

ESCRIVÃ(O):

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________
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Em seguida, passou a mesma autoridade a

tomar por termo as declarações da VÍTIMA

_____________________________, do sexo __________, nascido na data de ___/____/______, cor
________, com ____ anos de idade, ID: ________ Expedidor _______, CPF: _____________,
Profissão/ocupação: ______________, filho de __________________ e de _________________________,
escolaridade: __________, estado civil: ____________, natural de ___________, nacionalidade:
_________________, residente na(o) _______________________, Nº _____, bairro ________, na cidade
de _____________/____, telefone Nº __________, celular Nº ______________ e DISSE QUE
___________________________________________________________________________
Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Em seguida, determinou a Autoridade Policial que fosse
encerrado o depoimento da VÍTIMA que, lido e achado conforme, assina-o, juntamente comigo, Escrivã(o)
que o digitei.

AUTORIDADE:

__________________________________________

VÍTIMA:

__________________________________________

ESCRIVÃ(O):

__________________________________________

137

_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

Em seguida, passou a mesma autoridade a qualificar e inquirir o ADOLESCENTE APREENDIDO
_____________________________, do sexo __________, nascido na data de ___/____/______, com ____
anos de idade, ID: ________ Expedidor _______, CPF: _____________, Profissão/ocupação:
______________, filho de __________________ e de _________________________, escolaridade:
__________, estado civil: ____________, natural de ___________, nacionalidade: _________________,
residente

na(o)

_______________________,

Nº

_____,

bairro

________,

na

cidade

de

_____________/____, telefone Nº __________, celular Nº ______________, de cor ________, com cabelos
__________, possuindo de ____m a _____m de altura, com olhos ________, de formato ________, com
barba _______ e bigode _______, possuindo como sinais característicos, ________________, o qual depois
de cientificado das imputações que lhe são feitas e esclarecidos os seus Direitos Individuais e Garantias
Processuais, previstos nos Arts. 106 caput e Parágrafo único, 107 Caput e Parágrafo único, 108 caput e
Parágrafo único, 109, 110 e 111 Incisos I a IV da Lei N.º 8.069/90, notadamente o direito de ver
comunicada a sua APREENSÃO aos seus familiares ou à pessoa por si escolhida. Adiantando desejar ver sua
APREENSÃO comunicada a pessoa de ________________________, residente na ___________________
(Endereço completo). Inquirido sob a assistência do (seu Advogado, seu Representante Legal etc – Nome,
RG

e

endereço),

inquirido

pela

mesma

Autoridade

Policial

RESPONDEU

QUE:___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________.
Nada mais disse e nem lhe foi perguntado, passando a mesma autoridade a mandar encerrar o presente
auto, que vai devidamente assinado pela Autoridade, pelo responsável ou assistente, pelo adolescente
apreendido e por mim, ________________________, Escrivã(o) que o digitei.
AUTORIDADE:

__________________________________________

APREENSOR:

__________________________________________

RESPONSÁVEL OU ASSISTENTE: __________________________________________
INFRATOR:

__________________________________________

ESCRIVÃ(O):

__________________________________________
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TERMO DE LIBERAÇÃO, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE(entrega aos pais) –
Obs: Serve tanto para o BOC quanto para o PECA

Aos ___________dias do mês de ______________________ do ano _________________, nesta
cidade de _____________________, do Estado da Paraíba, e no Cartório desta Delegacia
___________________________________, onde presente se encontrava o (a) Dr.(ª)
__________________________________, respectivo (a) Delegado (a), comigo Escrivão a seu cargo no final
assinado, aí compareceu o (a) Sr. (a) (Nome Completo e qualificação)
_____________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL, do Adolescente ___________________ (Nome completo e qualificação)
__________________________________;conforme Registro Civil nº ________________, residente na
____________________________________,

apreendido

por

motivo

de

________________________________________ conforme Boletim N.º ________________, datado de
_______ de________________ de _______, ficando o responsável na obrigação de apresenta-lo ao
representante do Ministério Público no prazo de 24 horas ou no 1º dia útil, conforme dispõe o Art. 174 da
Lei nº 8.069/90, de 13 de Julho de 1990, e ciente de que o Adolescente não poderá freqüentar casa de
jogo ou má afamada, conviver com pessoa viciosa ou de má vida, freqüentar espetáculo capaz de
perverte-lo ou ofender-lhe o pudor, ou participar de representação de igual natureza, residir ou trabalhar
em casa de prostituição, nem mendigar ou servir a mendigo para excitar a comiseração pública, sob pena
de responsabilidade do adulto responsável que assim o permitir, de conformidade com o Art. 247 do
Código Penal Brasileiro em vigor. Nada mais havendo a ser consignado determinou a Autoridade que fosse
lavrado este Termo que depois de lido e achado conforme assina com o RESPONSÁVEL e comigo Escrivão
que o digitei.

AUTORIDADE:

_________________________________________________

RESPONSÁVEL:

_________________________________________________

ESCRIVÃO:

_________________________________________________
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TERMO DE LIBERAÇÃO, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE(entrega ao
conselho tutelar)
Obs: Serve tanto para o BOC quanto para o PECA

Aos ___________dias do mês de ______________________ do ano _________________, nesta
cidade de _____________________, do Estado da Paraíba, e no Cartório desta Delegacia
___________________________________, onde presente se encontrava o (a)
Dr.(ª)
__________________________________, respectivo (a) Delegado (a), comigo Escrivão a seu cargo no final
assinado,
aí
compareceu
o
(a)
Sr.
(a)
(Nome
Completo
e
qualificação)
_____________________________________________________, REPRESENTANTE DO CONSELHO
TUTELAR _____________, a qual lhe foi entregue o Adolescente ___________________ (Nome completo
e qualificação) __________________________________;conforme Registro Civil nº ________________,
residente
na
____________________________________,
apreendido
por
motivo
de
________________________________________ conforme Boletim N.º ________________, datado de
_______ de________________ de _______, ficando o mesmo responsável pela apresentação do referido
menor ao representante do Ministério Público no prazo de 24 horas ou no 1º dia útil, conforme dispõe o
Art. 174 da Lei nº 8.069/90, de 13 de Julho de 1990, e ciente de que o Adolescente não poderá freqüentar
casa de jogo ou má afamada, conviver com pessoa viciosa ou de má vida, freqüentar espetáculo capaz de
perverte-lo ou ofender-lhe o pudor, ou participar de representação de igual natureza, residir ou trabalhar
em casa de prostituição, nem mendigar ou servir a mendigo para excitar a comiseração pública, sob pena
de responsabilidade do adulto responsável que assim o permitir, de conformidade com o Art. 247 do
Código Penal Brasileiro em vigor. Nada mais havendo a ser consignado determinou a Autoridade que fosse
lavrado este Termo que depois de lido e achado conforme assina com o RESPONSÁVEL e comigo Escrivão
que o digitei.

AUTORIDADE:

_________________________________________________

CONSELHEIRO:

_________________________________________________

ESCRIVÃO:

_________________________________________________
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Ofício N.º ___/____

__________, ______de _____________de ______

Senhor Promotor,

Levo ao conhecimento de V.Sa, que nesta data, nesta cidade, foi APREENDIDO E AUTUADO EM
FLAGRANTE DE ATO INFRACIONAL o Adolescente _________________________________, por
ter praticado Infração prevista no (s) Art. (s) ______________________, o qual dado a
impossibilidade de dar cumprimento ao disposto no Art. 175 da Leio nº 8.069/90 ESTATUTO DA
CRIANÇA

E

DO

ADOLESCENTE,

foi

encaminhado

à

entidade

de

atendimento

_______________________________, a qual promoverá a apresentação no prazo de vinte quatro
horas, conforme previsão disposta no § 1º do mesmo artigo supracitado.
Apensado a este para melhor inteireza desse Douto Representante do Ministério Público, cópia da
inicial lavrada, o auto de apreensão em flagrante de ato infracional.

Atenciosamente

_______________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA CIVIL

ILMO. SR.
DR. ______________________________________________________
PROMOTOR DE JUSTIÇA __________________________________
______________________-PB
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Ofício N.º ___/____

____________, ______de ________________de __________

Obs.:Comunicação aos familiares do infrator

Prezado (a) Senhora (a),

De conformidade com o que estabelece o Art. 107 Segunda Parte da Lei nº 8.069/90, ESTATUTO
DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, levo ao conhecimento de V.Sa, que nesta data, nesta cidade, foi
APREENDIDO

E

AUTUADO

EM

FLAGRANTE

DE

ATO

INFRACIONAL,

o

Adolescente

___________________________________, por ter praticado Infração prevista no (s) Art. (s)
______________________________________, sendo a sua pessoa a escolhida pelo mesmo para
que dita APREENSÃO fosse comunicada..
É relevante frisar que após a competente Autuação, adotadas as medidas legais e de praxe, foi o
referido acolhido no (na):_________________________________, à disposição da Promotoria
Pública de Justiça da Infância e da Juventude da comarca de ________________, situada na rua
____________________, cidade de ________________.

Atenciosamente

_______________________________
DELEGADO(A)

ILMO (A). SR. (A).
__________________________________________________
ENDEREÇO: ______________________________________
CIDADE:__________________________________________
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BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA N.º

____/____

PROCEDIMENTO ESPECIAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE
(classificação - Manual do SINESPJC - págs. 11 a 32)

NAT. DA OCORRÊNCIA:
LOCAL:
?
HORA:
?
FORMA DA COMUNICAÇÃO:
INCIDÊNCIA PENAL:

DATA DA OCORRÊNCIA:
?
(verbal, escrita – “queixa/notícia”)

NOTICIANTE / VÍTIMA/APREENSOR

(quando coincidirem)
NOME:
IDADE:
SEXO:
COR:
FILIAÇÃO:
END.:
PONTO DE
REF

?
?
?
?
?
?
?

DATA DE NASC.:
NACIONALIDADE:
PROFISSÃO:

ALCUNHA:
ESTADO CIVIL:
NATURALIDADE:
DOC. DE ID.

?
?
?

CIDADE:
TELEFONE(S):

?
?
?
?
?
?

INFRATOR

NOME:
?
IDADE:
?
SEXO:
?
COR:
?
FILIAÇÃO:
?
END.:
?
PONTO DE REF.
?
CARACTERÍSTICAS
INDIVIDUALIZADORAS:

TESTEMUNHAS

VÍTIMA (caso não coincida com o noticiante) – repetir o quadro de qualificação).

NOME:
END.:
PONTO DE REF.
NOME:
END.:
PONTO DE REF

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS:
EXAMES REQUISITADOS:

DATA DE NASC.:
NACIONALIDADE:
PROFISSÃO:

?
?
?

ALCUNHA:
ESTADO CIVIL:
NATURALIDADE:
DOC. DE ID.

?
?
?
?

CIDADE:
?
TELEFONE(S):
?
? (relatar os sinais característicos que individualizem o autor do fato,
trazendo informações que possibilitem sua localização, caso possível).
?
?
?
?
?
?

ALCUNHA:
CIDADE:
TELEFONE(S):
ALCUNHA:
CIDADE:
TELEFONE(S):

?
?
?
?
?
?

Ex. arquivamento, instauração de IPL, TCO ou PECA, juntada a IPL de N.º, etc.
Ex. Perícia de Danos, Lesão Corporal, etc. – Informar N.º do Ofício ou Requisição.

HISTÓRICO: (narrativa clara, coerente e objetiva)

(fecho: Nada mais disse. Encerrado está o presente termo.
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
?
?

____________________/PB, _____ de _________ de _____

Assinatura do Policial Civil

/

Matrícula

Assinatura do Noticiante

Visto do Delegado:
Obs.: Apenas nos casos de não preenchimento por Escrivão de Polícia Civil

DESPACHO DA AUTORIDADE

Destinação do Adolescente: _________________________________________
ENCAMINHADO AO MP: _________________________________________
OFÍCIO Nº _____________ DATA: ____ DE ______________ DE _________
Entregue mediante termo: _________________________________ ao seu (CURADOR/RESPONSÁVEL
LEGAL), O(A) SR(A) ________________________________________, portadora do RG, residente na(o)
__________________________________ (endereço completo), nesta data de ______ de ___________ de
________.
Registrados os dados possíveis, seja a 1ª Via do Boletim de Ocorrência Circunstanciada remetida ao Fórum
da Comarca de ________________, e a 2ª arquive-se.
____________/___, ____ de ___________ de _______.

________________________________
(NOME DO DELEGADO)
Delegado de Polícia
Mat. _____________
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EXAME TANATOSCÓPICO (CADAVÉRICO)
REQUISIÇÃO DE EXAME Nº _______/______
Exame Requisitado: EXAME TANATOSCÓPICO (CADAVÉRICO)
Autoridade Requisitante: (NOME DA AUTORIDADE)
Local: (CIDADE) – PARAÍBA
DATA: ____/_____/_______
REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º, PROC. N.º, etc.)
Senhor(a) Gerente,
Requisitamos de Vossa Senhoria as providências para que no prazo legal (art. 160,
parágrafo único do CPP, alterado pela lei 8.862/94) seja procedido o EXAME TANATOSCÓPICO
(CADAVÉRICO) na vítima de informações a seguir, devendo responder os quesitos abaixo formulados e
remeter o laudo para Delegacia de Polícia Civil – (nome da delegacia)/PB.
- (NOME), nacionalidade, estado civil, naturalidade, idade, data de nascimento, N.º do documento de
identidade, órgão expedidor, N.º do CPF, escolaridade, profissão/ocupação, filiação.
1º Houve morte?
2º Qual a causa da morte?
3º Qual instrumento ou meio que produziu a morte?
4º Foi ocasionada pelo emprego de veneno, fogo, explosão, asfixia ou outro meio de que possa resultar
perigo comum?
5º Foi ocasionada por outro meio não especificado no quesito anterior?
Data e hora da ocorrência: Dia ___/_____/2010 às ___:____ horas
Prováveis data e hora do óbito: _____________________________________________________
Local onde foi encontrado o cadáver: ________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
HISTÓRICO: (Relato sucinto)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
NOME DO DELEGADO(A)
Delegado(a) de Polícia Civil

ILMO(a). SR(a).
DR(a). ________________________________________
GERENTE EXECUTIVO DA(O) _________________SEDS/PB
______________ - PB
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EXAME TANATOSCÓPICO (por perito Ad hoc)
EXAME N.º _______/_______
NATUREZA DO EXAME: PERÍCIA TANATOSCÓPICA (por perito compromissado)
REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º, PROC. N.º, etc.)

Aos ________ dias do mês de _____________ do ano de
______________________, nesta cidade de __________________________ do Estado da Paraíba, após
compromisso
na
forma
da
lei
perante
a
Autoridade
Policial,
Bel.
(a)
________________________________, comigo Escrivão à seu cargo no final assinado e as Testemunhas
_______________________________
e
________________________________________
abaixo
assinadas, os Médicos designados e compromissados a bem e fielmente desempenharem suas funções,
descrevendo com verdade e todas as circunstancias o que encontrarem, examinaram a
_____________________________________, portadora da ID N.º _______________, Órgão Expedidor
__________,
filha
de
_______________________________________
e
de
_____________________________ natural de _______________________________, escolaridade:
_____________, de cor ____________________ cabelos ________________________altura ___________
com _______________ anos de idade, residente na ______________________________, Estado da
Paraíba, verificaram o que a seguir descrevem:
VISUM ET REPERTUM: _________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ Pelo que
respondem a estes quesitos:
e responderam aos quesitos seguintes:
1º Houve morte?__________________________________________________
2º Foi ocasionada pelo emprego de veneno, fogo, explosão, asfixia ou outro meio de que possa resultar
perigo comum? ____________________________________________
3º Foi ocasionada por outro meio não especificado no quesito anterior?
_______________________________________________________________
Nada mais foi procedido, lido e achado conforme determinou a Autoridade fosse encerrado o presente
auto que assina com os Peritos, as Testemunhas, e comigo Escrivão que digitei.
AUTORIDADE: _____________________________________________
PERITO: ___________________________________________________
PERITO: ___________________________________________________
TESTEMUNHA: ____________________________________________
TESTEMUNHA: ____________________________________________
ESCRIVÃO: ________________________________________________
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EXAME TRAUMATOLÓGICO (OFENSA FÍSICA)
REQUISIÇÃO DE EXAME Nº _______/_______
Exame Requisitado: EXAME TRAUMATOLÓGICO (OFENSA FÍSICA)
Autoridade Requisitante: (NOME DA AUTORIDADE)
Local: (CIDADE) – PARAÍBA
DATA: ____/_____/_______
REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º, PROC. N.º, etc.)
Senhor(a) Gerente,

Requisitamos de Vossa Senhoria as providências para que no prazo legal (art. 160,
parágrafo único do CPP, alterado pela lei 8.862/94) seja procedido o EXAME TRAUMATOLÓGICO (OFENSA
FÍSICA) na vítima de informações a seguir, devendo responder os quesitos abaixo formulados e remeter o
laudo para Delegacia de Polícia Civil – nome da delegacia/PB.
- (NOME), nacionalidade, estado civil, naturalidade, idade, data de nascimento, N.º do documento de
identidade, órgão expedidor, N.º do CPF, escolaridade, profissão/ocupação, filiação.
1º) HÁ FERIMENTO OU OFENSA FÍSICA?
2º) QUAL O MEIO QUE OCASIONOU?
3º) HOUVE PERIGO DE VIDA?
4º) RESUTOU DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO?
5º) RESULTOU INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE TRINTA DIAS?
6º) PROVOCOU ACELERAÇÃO DE PARTO?
7º) RESULTOU PERDA OU INUTILIZAÇÃO DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO?
8º) ORIGINOU INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO OU ENFERMIDADE INCURÁVEL?
9º) RESULTOU DEFORMIDADE PERMANENTE?
10º) PROVOCOU ABORTO?

HISTÓRICO: (relato sucinto)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
NOME DO DELEGADO(A)
Delegado(a) de Polícia Civil

ILMO(a). SR(a).
DR(a). ________________________________________
GERENTE EXECUTIVO DA(O) _________________SEDS/PB
______________ - PB
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EXAME TRAUMATOLÓGICO (OFENSA FÍSICA) -por perito Ad-hoc
REQUISIÇÃO DE EXAME Nº _______/_______
Exame Requisitado: EXAME TRAUMATOLÓGICO (OFENSA FÍSICA) (por perito Ad-hoc)
Autoridade Requisitante: (NOME DA AUTORIDADE)
Local: (CIDADE) – PARAÍBA
DATA: ____/_____/______
REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º, PROC. N.º, etc.)
Aos ________ dias do mês de _____________ do ano de _______________, nesta cidade
de __________________________ do Estado da Paraíba, após compromisso na forma da lei perante a
Autoridade Policial, Bel. (a) ________________________________, comigo Escrivão à seu cargo no final
assinado, os Médicos designados e compromissados a bem e fielmente desempenharem suas funções,
descrevendo com verdade e todas as circunstancias o que encontrarem, examinaram a
_____________________________________, portadora da ID N.º _______________, Órgão Expedidor
__________, filha de _______________________________________ e de
_____________________________ natural de _______________________________, escolaridade:
_____________, de cor ____________________ cabelos ________________________altura ___________
com _______________ anos de idade, residente na ______________________________, Estado da
Paraíba, verificaram o que a seguir descrevem:
LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE FERIMENTO OU OFENSA FÍSICA
LOCAL ONDE SE REALIZOU O EXAME: __________________________________________________________
1º) HÁ FERIMENTO OU OFENSA FÍSICA? ___________________________________________________________
2º) QUAL O MEIO QUE OCASIONOU? ______________________________________________________________
3º) HOUVE PERIGO DE VIDA? _____________________________________________________________________
4º) RESUTOU DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO? ______________________
5º) RESULTOU INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE TRINTA DIAS? ________
________________________________________________________________________________________________
6º) PROVOCOU ACELERAÇÃO DE PARTO? _________________________________________________________
7º) RESULTOU PERDA OU INUTILIZAÇÃO DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO? ______________________
8º) ORIGINOU INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO OU ENFERMIDADE INCURÁVEL? ___
________________________________________________________________________________________________
9º) RESULTOU DEFORMIDADE PERMANENTE? _____________________________________________________
10º) PROVOCOU ABORTO? ________________________________________________________________________

HISTÓRICO: (relato do examinado)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
AUTORIDADE: __________________________________________________
PERITO:_________________________________________________________
PERITO:_________________________________________________________
ESCRIVÃO: ______________________________________________________
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EXAME TRAUMATOLÓGICO DE SANIDADE OU COMPLEMENTAR(OFENSA FÍSICA)
REQUISIÇÃO DE EXAME Nº _______/_______
Exame Requisitado: EXAME TRAUMATOLÓGICO (OFENSA FÍSICA)
Autoridade Requisitante: (NOME DA AUTORIDADE)
Local: (CIDADE) – PARAÍBA
DATA: ____/_____/_______
REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º, PROC. N.º, etc.)
Senhor(a) Gerente,

Requisitamos de Vossa Senhoria as providências para que no prazo legal (art. 160,
parágrafo único do CPP, alterado pela lei 8.862/94) seja procedido o EXAME TRAUMATOLÓGICO (OFENSA
FÍSICA) na vítima de informações a seguir, devendo responder os quesitos abaixo formulados e remeter o
laudo para Delegacia de Polícia Civil – nome da delegacia/PB.
- (NOME), nacionalidade, estado civil, naturalidade, idade, data de nascimento, N.º do documento de
identidade, órgão expedidor, N.º do CPF, escolaridade, profissão/ocupação, filiação.
1º) HÁ FERIMENTO OU OFENSA FÍSICA?
2º) QUAL O MEIO QUE OCASIONOU?
3º) HOUVE PERIGO DE VIDA?
4º) RESUTOU DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO?
5º) RESULTOU INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE TRINTA DIAS?
6º) PROVOCOU ACELERAÇÃO DE PARTO?
7º) RESULTOU PERDA OU INUTILIZAÇÃO DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO?
8º) ORIGINOU INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO OU ENFERMIDADE INCURÁVEL?
9º) RESULTOU DEFORMIDADE PERMANENTE?
10º) PROVOCOU ABORTO?

HISTÓRICO: (relato sucinto)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Obs. Segue em anexo o(s) laudo(s) pericial(is) anterior(es)

NOME DO DELEGADO(A)
Delegado(a) de Polícia Civil
ILMO(a). SR(a).
DR(a). ________________________________________
GERENTE EXECUTIVO DA(O) _________________SEDS/PB
______________ - PB
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EXAME TRAUMATOLÓGICO DE SANIDADE OU COMPLEMENTAR (OFENSA FÍSICA)
(por perito Ad-hoc)
REQUISIÇÃO DE EXAME Nº _______/_______
Exame Requisitado: EXAME TRAUMATOLÓGICO (OFENSA FÍSICA) (por perito Ad-hoc)
Autoridade Requisitante: (NOME DA AUTORIDADE)
Local: (CIDADE) – PARAÍBA
DATA: ____/_____/______
REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º, PROC. N.º, etc.)
Aos ________ dias do mês de _____________ do ano de _______________, nesta cidade
de __________________________ do Estado da Paraíba, após compromisso na forma da lei perante a
Autoridade Policial, Bel. (a) ________________________________, comigo Escrivão à seu cargo no final
assinado, os Médicos designados e compromissados a bem e fielmente desempenharem suas funções,
descrevendo com verdade e todas as circunstancias o que encontrarem, examinaram a
_____________________________________, portadora da ID N.º _______________, Órgão Expedidor
__________, filha de _______________________________________ e de
_____________________________ natural de _______________________________, escolaridade:
_____________, de cor ____________________ cabelos ________________________altura ___________
com _______________ anos de idade, residente na ______________________________, Estado da
Paraíba, verificaram o que a seguir descrevem:
LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE FERIMENTO OU OFENSA FÍSICA
LOCAL ONDE SE REALIZOU O EXAME: __________________________________________________________
1º) HÁ FERIMENTO OU OFENSA FÍSICA? ___________________________________________________________
2º) QUAL O MEIO QUE OCASIONOU? ______________________________________________________________
3º) HOUVE PERIGO DE VIDA? _____________________________________________________________________
4º) RESUTOU DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO? ______________________
5º) RESULTOU INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE TRINTA DIAS? ________
________________________________________________________________________________________________
6º) PROVOCOU ACELERAÇÃO DE PARTO? _________________________________________________________
7º) RESULTOU PERDA OU INUTILIZAÇÃO DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO? ______________________
8º) ORIGINOU INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO OU ENFERMIDADE INCURÁVEL? ___
________________________________________________________________________________________________
9º) RESULTOU DEFORMIDADE PERMANENTE? _____________________________________________________
10º) PROVOCOU ABORTO? ________________________________________________________________________

HISTÓRICO: (relato do examinado)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Obs. Segue em anexo o(s) laudo(s) pericial(is) anterior(es)
AUTORIDADE: __________________________________________________
PERITO:_________________________________________________________
PERITO:_________________________________________________________
ESCRIVÃO: ______________________________________________________
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EXAME DE VERIFICAÇÃO DE ABORTO
REQUISIÇÃO DE EXAME Nº _______/______
Exame Requisitado: EXAME VERIFICAÇÃO DE ABORTO
Autoridade Requisitante: (NOME DA AUTORIDADE)
Local: (CIDADE) – PARAÍBA
DATA: ____/_____/______
REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º, PROC. N.º, etc.)
Senhor(a) Gerente,

Requisitamos de Vossa Senhoria as providências para que no prazo legal (art. 160,
parágrafo único do CPP, alterado pela lei 8.862/94) seja procedido o EXAME VERIFICAÇÃO DE ABORTO na
pessoa de informações a seguir, devendo responder os quesitos abaixo formulados e remeter o laudo para
Delegacia de Polícia Civil – nome da delegacia/PB.
- (NOME), nacionalidade, estado civil, naturalidade, idade, data de nascimento, N.º do documento de
identidade, órgão expedidor, N.º do CPF, escolaridade, profissão/ocupação, filiação.
1º Houve aborto?
2º Foi ele provocado?
3º Qual o instrumento ou meio empregado?
4º Em conseqüência do abortamento ou do instrumento ou meio empregado para provocá-lo, sofreu a
vítima: incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, ou perigo de vida, ou
debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou incapacidade permanente para o trabalho, ou
enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função, ou deformidade
permanente, (resposta especificada)?
5º Se provocado por médico, era o único meio de salvar a vida da gestante?
HISTÓRICO: (relato sucinto)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
NOME DO DELEGADO(A)
Delegado(a) de Polícia Civil

ILMO(a). SR(a).
DR(a). ________________________________________
GERENTE EXECUTIVO DA(O) _________________SEDS/PB
______________ - PB
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EXAME DE VERIFICAÇÃO DE ABORTO (por perito Ad hoc)
EXAME N.º _______/_______
NATUREZA DO EXAME: VERIFICAÇÃO DE ABORTO (por perito compromissado)
REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º, PROC. N.º, etc.)

Aos ________ dias do mês de _____________ do ano
de ______________________, nesta cidade de __________________________ do Estado da
Paraíba, após compromisso na forma da lei perante a Autoridade Policial, Bel. (a)
________________________________, comigo Escrivão à seu cargo no final assinado e as
Testemunhas
_______________________________
e
________________________________________ abaixo assinadas, os Médicos designados e
compromissados a bem e fielmente desempenharem suas funções, descrevendo com verdade e
todas
as
circunstancias
o
que
encontrarem,
examinaram
a
_____________________________________, portadora da ID N.º _______________, Órgão
Expedidor __________, filha de _______________________________________ e de
_____________________________
natural
de
_______________________________,
escolaridade:
_____________,
de
cor
____________________
cabelos
________________________altura ___________ com _______________ anos de idade, residente
na ______________________________, Estado da Paraíba, verificaram o que a seguir descrevem:
VISUM ET REPERTUM: _________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Pelo que respondem a estes quesitos:
1º Houve aborto? _________________________________________________________________
2º Foi ele provocado?______________________________________________________________
3º Qual o instrumento ou meio empregado?____________________________________________
4º Em conseqüência do abortamento ou do instrumento ou meio empregado para provocá-lo,
sofreu a vítima: incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, ou perigo
de vida, ou debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou incapacidade permanente
para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de membro, sentido ou
função,
ou
deformidade
permanente,
(resposta
especificada)?
________________________________________________
5º Se provocado por médico, era o único meio de salvar a vida da gestante? __________________
________________________________________________________________________________
AUTORIDADE: ___________________________________________________
PERITO:
___________________________________________________
PERITO:
___________________________________________________
TESTEMUNHA:___________________________________________________
TESTEMUNHA: ___________________________________________________
ESCRIVÃO: ___________________________________________________
152

_____ Superintendência Regional de Polícia
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EXAME VERIFICAÇÃO DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR
REQUISIÇÃO DE EXAME Nº _______/______
Exame Requisitado: EXAME VERIFICAÇÃO DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR
Autoridade Requisitante: (NOME DA AUTORIDADE)
Local: (CIDADE) – PARAÍBA
DATA: ____/_____/______
REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º, PROC. N.º, etc.)
Senhor(a) Gerente,
Requisitamos de Vossa Senhoria as providências para que no prazo legal (art. 160,
parágrafo único do CPP, alterado pela lei 8.862/94) seja procedido o EXAME VERIFICAÇÃO DE ATENTADO
VIOLENTO AO PUDOR na pessoa de informações a seguir, devendo responder os quesitos abaixo
formulados e remeter o laudo para Delegacia de Polícia Civil – nome da delegacia/PB.
- (NOME), nacionalidade, estado civil, naturalidade, idade, data de nascimento, N.º do documento de
identidade, órgão expedidor, N.º do CPF, escolaridade, profissão/ocupação, filiação.
1º Houve prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal?_____________________________
2º Em que consistiu? _______________________________________________________________
3º Há lesão corporal, ou outro vestígio, indicando Ter havido emprego de violência e, no caso afirmativo,
qual o meio empregado?___________________________________________________
4º Da violência resultou lesão corporal de natureza grave?__________________________________
5º Da violência resultou morte do paciente?_____________________________________________
6º O paciente é maior ou menor de 14 anos, ou é maior ou menor de 18 anos?__________________
7º O paciente é alienado ou débil mental?_______________________________________________
8º Houve qualquer outra causa que impossibilitasse o paciente de oferecer resistência____________
________________________________________________________________________________

HISTÓRICO: (relato sucinto)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
NOME DO DELEGADO(A)
Delegado(a) de Polícia Civil

ILMO(a). SR(a).
DR(a). ________________________________________
GERENTE EXECUTIVO DA(O) _________________SEDS/PB
______________ - PB
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

EXAME VERIFICAÇÃO DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR - Perito Ad hoc
EXAME N.º _______/______
NATUREZA DO EXAME: PERÍCIA SEXOLÓGICA (CARACTERIZADORA DE ATENTADO VIOLENTO AO
PUDOR) (por perito compromissado)
REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º, PROC. N.º, etc.)
Aos ________ dias do mês de _____________ do ano
de ______________________, nesta cidade de __________________________ do Estado da
Paraíba, após compromisso na forma da lei perante a Autoridade Policial, Bel. (a)
________________________________, comigo Escrivão à seu cargo no final assinado e as
Testemunhas
_______________________________
e
________________________________________ abaixo assinadas, os Médicos designados e
compromissados a bem e fielmente desempenharem suas funções, descrevendo com verdade e
todas
as
circunstancias
o
que
encontrarem,
examinaram
a
_____________________________________, portadora da ID N.º _______________, Órgão
Expedidor __________, filha de _______________________________________ e de
_____________________________
natural
de
_______________________________,
escolaridade:
_____________,
de
cor
____________________
cabelos
________________________altura ___________ com _______________ anos de idade, residente
na ______________________________, Estado da Paraíba, verificaram o que a seguir descrevem:
VISUM ET REPERTUM: _________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Pelo que respondem a estes quesitos:
1º Houve prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal?____________________________
2º Em que consistiu? _______________________________________________________________
3º Há lesão corporal, ou outro vestígio, indicando Ter havido emprego de violência e, no caso
afirmativo, qual o meio empregado?__________________________________________________
4º Da violência resultou lesão corporal de natureza grave?_________________________________
5º Da violência resultou morte do paciente?____________________________________________
6º O paciente é maior ou menor de 14 anos, ou é maior ou menor de 18 anos?________________
7º O paciente é alienado ou débil mental?______________________________________________
8º Houve qualquer outra causa que impossibilitasse o paciente de oferecer resistência__________
________________________________________________________________________________
AUTORIDADE: ___________________________________________________
PERITO:
___________________________________________________
PERITO:
___________________________________________________
TESTEMUNHA:___________________________________________________
TESTEMUNHA: ___________________________________________________
ESCRIVÃO: ___________________________________________________
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

EXAME PARA VERIFICAÇÃO DE EMBRIAGUEZ
OFÍCIO Nº _____/______/(SIGLA) ________, de _________________ de ________
REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º, PROC. N.º, etc.)

Senhor(a) Gerente,

Objetivando a consecução de elementos esclarecedores na Infração ao Código Nacional de
Transito prevista no Art. 306 da Lei nº 9.503/97, promovo o encaminhamento do Periciando(a)
_________________________________, portador(a) da ID de nº _________________-Órgão Expedidor
__________ a fim de que seja submetido a EXAME PARA VERIFICAÇÃO DE EMBRIAGUEZ, devendo os
senhores Peritos responder aos quesitos abaixo formulados:
1º - O periciando está sob a influência de álcool ou substância de efeitos análogos?
2º - Em caso afirmativo, essa embriaguez é completa ou incompleta?
3º - O paciente no estado em que se encontra expõe a dano potencial a incolumidade de
outrem?
O presente Laudo instruirá Inquérito Policial presidido por esta Autoridade, portanto,
deverá ser encaminhado à DELEGACIA DE POLÍCIA DE___________________.

Atenciosamente

Bel.(a).___________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA CIVIL

ILMO(a). SR(a).
DR(a). ________________________________________
GERENTE EXECUTIVO DA(O) _________________SEDS/PB
______________ - PB
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

EXAME VERIFICAÇÃO DE GRAVIDEZ
REQUISIÇÃO DE EXAME Nº _______/______
Exame Requisitado: EXAME VERIFICAÇÃO DE GRAVIDEZ
Autoridade Requisitante: (NOME DA AUTORIDADE)
Local: (CIDADE) – PARAÍBA
DATA: ____/_____/______
REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º,etc.)

Senhor(a) Gerente,

Requisitamos de Vossa Senhoria as providências para que no prazo legal (art. 160,
parágrafo único do CPP, alterado pela lei 8.862/94) seja procedido o EXAME VERIFICAÇÃO DE GRAVIDEZ na
pessoa de informações a seguir, devendo responder os quesitos abaixo formulados e remeter o laudo para
Delegacia de Polícia Civil – nome da delegacia/PB.

- (NOME), nacionalidade, estado civil, naturalidade, idade, data de nascimento, N.º do documento de
identidade, órgão expedidor, N.º do CPF, escolaridade, profissão/ocupação, filiação.

1º A examinada está grávida?
2º De quanto tempo?
HISTÓRICO: (relato sucinto)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

NOME DO DELEGADO(A)
Delegado(a) de Polícia Civil
ILMO(a). SR(a).
DR(a). ________________________________________
GERENTE EXECUTIVO DA(O) _________________SEDS/PB
______________ - PB
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

EXAME DE VERIFICAÇÃO DE GRAVIDEZ (por perito Ad hoc)
EXAME N.º _______/______
NATUREZA DO EXAME: VERIFICAÇÃO DE GRAVIDEZ (por perito compromissado)
REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º, PROC. N.º, etc.)

Aos ________ dias do mês de _____________ do ano
de ______________________, nesta cidade de __________________________ do Estado da
Paraíba, após compromisso na forma da lei perante a Autoridade Policial, Bel. (a)
________________________________, comigo Escrivão à seu cargo no final assinado e as
Testemunhas
_______________________________
e
________________________________________ abaixo assinadas, os Médicos designados e
compromissados a bem e fielmente desempenharem suas funções, descrevendo com verdade e
todas
as
circunstancias
o
que
encontrarem,
examinaram
a
_____________________________________, portadora da ID N.º _______________, Órgão
Expedidor __________, filha de _______________________________________ e de
_____________________________
natural
de
_______________________________,
escolaridade:
_____________,
de
cor
____________________
cabelos
________________________altura ___________ com _______________ anos de idade, residente
na ______________________________, Estado da Paraíba, verificaram o que a seguir descrevem:
VISUM ET REPERTUM: _________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Pelo que respondem a estes quesitos:
1º A examinada está grávida? ___________________________________
2º De quanto tempo?__________________________________________
AUTORIDADE: ___________________________________________________
PERITO:
___________________________________________________
PERITO:
___________________________________________________
TESTEMUNHA:___________________________________________________
TESTEMUNHA: ___________________________________________________
ESCRIVÃO: ___________________________________________________
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

EXAME DE VERIFICAÇÃO DE PARTO E PUERPÉRIO
REQUISIÇÃO DE EXAME Nº _______/______
Exame Requisitado: EXAME VERIFICAÇÃO DE PARTO E PUERPÉRIO
Autoridade Requisitante: (NOME DA AUTORIDADE)
Local: (CIDADE) – PARAÍBA
DATA: ____/_____/______
REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º, PROC. N.º, etc.)
Senhor(a) Gerente,
Requisitamos de Vossa Senhoria as providências para que no prazo legal (art. 160,
parágrafo único do CPP, alterado pela lei 8.862/94) seja procedido o EXAME VERIFICAÇÃO DE PARTO E
PUERPÉRIO na pessoa de informações a seguir, devendo responder os quesitos abaixo formulados e
remeter o laudo para Delegacia de Polícia Civil – nome da delegacia/PB.
- (NOME), nacionalidade, estado civil, naturalidade, idade, data de nascimento, N.º do documento de
identidade, órgão expedidor, N.º do CPF, escolaridade, profissão/ocupação, filiação.
1º A examinada já deu a luz alguma vez?
2º Qual a data provável do seu último parto?
3º Por via natural ou cirúrgica?
4º Em conseqüência do parto ou do ato cirúrgico sofreu a examinada: incapacidade para as ocupações
habituais por mais de 30 (trinta) dias, ou perigo de vida, ou debilidade permanente de membro, sentido ou
função, ou incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda ou inutilização
de membro, sentido ou função, ou deformidade permanente, (resposta especificada)?
5º É a vítima alienada ou débil mental?
6º Houve estado puerperal durante o seu último parto?

HISTÓRICO: (relato sucinto)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

NOME DO DELEGADO(A)
Delegado(a) de Polícia Civil
ILMO(a). SR(a).
DR(a). ________________________________________
GERENTE EXECUTIVO DA(O) _________________SEDS/PB
______________ - PB

158

_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

EXAME DE VERIFICAÇÃO DE PARTO E PUERPÉRIO (por perito ad-hoc)
EXAME N.º _______/______
NATUREZA DO EXAME: VERIFICAÇÃO DE PARTO E PUERPÉRIO (por perito ad-hoc)
REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º, PROC. N.º, etc.)

Aos ________ dias do mês de _____________ do ano
de ______________________, nesta cidade de __________________________ do Estado da
Paraíba, após compromisso na forma da lei perante a Autoridade Policial, Bel. (a)
________________________________, comigo Escrivão à seu cargo no final assinado e as
Testemunhas
_______________________________
e
________________________________________ abaixo assinadas, os Médicos designados e
compromissados a bem e fielmente desempenharem suas funções, descrevendo com verdade e
todas
as
circunstancias
o
que
encontrarem,
examinaram
a
_____________________________________, portadora da ID N.º _______________, Órgão
Expedidor __________, filha de _______________________________________ e de
_____________________________
natural
de
_______________________________,
escolaridade:
_____________,
de
cor
____________________
cabelos
________________________altura ___________ com _______________ anos de idade, residente
na ______________________________, Estado da Paraíba, verificaram o que a seguir descrevem:
VISUM ET REPERTUM: _________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Pelo que respondem a estes quesitos:
1º A examinada já deu a luz alguma vez?_______________________________________________
2º Qual a data provável do seu último parto?____________________________________________
3º Por via natural ou cirúrgica?_______________________________________________________
4º Em conseqüência do parto ou do ato cirúrgico sofreu a examinada: incapacidade para as
ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, ou perigo de vida, ou debilidade permanente de
membro, sentido ou função, ou incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade
incurável, ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função, ou deformidade permanente,
(resposta especificada)? ___________________________________________________________
5º É a vítima alienada ou débil mental? ________________________________________________
6º Houve estado puerperal durante o seu último parto? __________________________________
AUTORIDADE: ___________________________________________________
PERITO:
___________________________________________________
PERITO:
__________________________________________________
TESTEMUNHA:___________________________________________________
TESTEMUNHA: ___________________________________________________
ESCRIVÃO: ___________________________________________________
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

EXAME DE OSSADA
REQUISIÇÃO DE EXAME Nº _______/______
Exame Requisitado: EXAME DE OSSADA
Autoridade Requisitante: (NOME DA AUTORIDADE)
Local: (CIDADE) – PARAÍBA
DATA: ____/_____/______
REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º, PROC. N.º, etc.)
Senhor(a) Gerente,
Requisitamos de Vossa Senhoria as providências para que no prazo legal (art. 160,
parágrafo único do CPP, alterado pela lei 8.862/94) seja procedido o EXAME DE OSSADA, devendo
responder os quesitos abaixo formulados e remeter o laudo para Delegacia de Polícia Civil – nome da
delegacia/PB.
1º A ossada é de que raça humana?
2º Qual o seu sexo?
3º Qual a sua idade?
4º Qual a sua estatura?
5º Qual a data aproximada em que ocorreu a morte?
6º Qual a causa da morte?
7º Qual o instrumento ou meio que a produziu?
8º Foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura ou por outro meio insidioso ou
cruel (resposta especificada)?
HISTÓRICO: (relato do encontro)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

NOME DO DELEGADO(A)
Delegado(a) de Polícia Civil

ILMO(a). SR(a).
DR(a). ________________________________________
GERENTE EXECUTIVO DA(O) _________________SEDS/PB
______________ - PB
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

EXAME DE OSSADA (por perito Ad hoc)
EXAME N.º _______/________
TIPO DO EXAME: EXAME DE OSSADA (por perito compromissado)
REF.: (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º, PROC. N.º, etc.)

Ao (s) _______ dia (s) do mês de ________________ do
ano de ___________________, nesta cidade de ______________________________ do Estado da
Paraíba, na ___ Delegacia de Polícia Civil, onde presente se encontrava o (a) Bel. (a)
________________________________ respectivo (a) Delegado (a), comigo Escrivão a seu cargo e as
Testemunhas __________________________ e ____________________________, ao final assinados, aí
presentes os Peritos _______________________ e _____________________________________,
compromissados na forma da lei, os quais sob compromisso de bem e fielmente desempenharem suas
funções, descrevendo com verdade e todas as circunstancias o que encontrarem, procederam à Exame de
Ossada (Histórico do encontrado) e responderam aos quesitos seguintes:
1º A ossada é de que raça humana?
2º Qual o seu sexo?
3º Qual a sua idade?
4º Qual a sua estatura?
5º Qual a data aproximada em que ocorreu a morte?
6º Qual a causa da morte?
7º Qual o instrumento ou meio que a produziu?
8º Foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura ou por outro meio insidioso ou
cruel (resposta especificada)?
Em conseqüência passaram os Peritos a fazer o exame ordenado, atendendo a requisição da Autoridade
Policial, e em seguida passaram a responder aos quesitos na forma que se segue:
1º ______________________________________________________________________________
2º ______________________________________________________________________________
3º ______________________________________________________________________________
4º ______________________________________________________________________________
5º ______________________________________________________________________________
6º ______________________________________________________________________________
7º ______________________________________________________________________________
8º ______________________________________________________________________________
Nada mais foi procedido, lido e achado conforme determinou a Autoridade fosse encerrado o presente
auto que assina com os Peritos, as Testemunhas, e comigo Escrivão que digitei.
AUTORIDADE:
PERITO:
PERITO:
TESTEMUNHA:
TESTEMUNHA:
ESCRIVÃO:

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
_____________________________________________
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

EXAME SEXOLÓGICO DE CONJUNÇÃO CARNAL)
REQUISIÇÃO DE EXAME N.º _______/_______
EXAME REQUISITADO: PERÍCIA SEXOLÓGICA (CARACTERIZADORA DE CONJUNÇÃO CARNAL)
Autoridade Requisitante: (NOME DA AUTORIDADE)
Local: (CIDADE) – PARAÍBA
DATA: ____/_____/______

REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º, PROC. N.º, etc.)

Senhor(a) Gerente,
Requisitamos de Vossa Senhoria as providências para que no prazo legal (art. 160,
parágrafo único do CPP, alterado pela lei 8.862/94) seja procedido o EXAME VERIFICAÇÃO DE PARTO E
PUERPÉRIO na pessoa de informações a seguir, devendo responder os quesitos abaixo formulados e
remeter o laudo para Delegacia de Polícia Civil – nome da delegacia/PB.
- (NOME), nacionalidade, estado civil, naturalidade, idade, data de nascimento, N.º do documento de
identidade, órgão expedidor, N.º do CPF, escolaridade, profissão/ocupação, filiação.

1º Houve conjunção carnal com a examinada?
2º Havendo lesão do hímen, quais as condições das roturas?
3º A examinada sofreu violência?
4º Da violência resultou aceleração de parto; debilidade permanente de membro, sentido ou
função; perigo de vida, incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias?
5º Da violência resultou aborto; deformidade permanente; perda ou inutilização de membro,
sentido ou função; enfermidade incurável; incapacidade permanente para o trabalho?
HISTÓRICO: (relato sucinto)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

NOME DO DELEGADO(A)
Delegado(a) de Polícia Civil

ILMO(a). SR(a).
DR(a). ________________________________________
GERENTE EXECUTIVO DA(O) _________________SEDS/PB
______________ - PB
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

EXAME SEXOLÓGICO DE CONJUNÇÃO CARNAL) -por perito Ad hoc
EXAME N.º _______/_______
TIPO DO EXAME: PERÍCIA SEXOLÓGICA (CARACTERIZADORA DE CONJUNÇÃO CARNAL) (por perito
compromissado)
REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º, PROC. N.º, etc.)

Aos ________ dias do mês de _____________ do ano
de ______________________, nesta cidade de __________________________ do Estado da
Paraíba, após compromisso na forma da lei perante a Autoridade Policial, Bel. (a)
________________________________, comigo Escrivão à seu cargo no final assinado e as
Testemunhas
_______________________________
e
________________________________________ abaixo assinadas, os Médicos designados e
compromissados a bem e fielmente desempenharem suas funções, descrevendo com verdade e
todas
as
circunstancias
o
que
encontrarem,
examinaram
a
_____________________________________, portadora da ID N.º _______________, Órgão
Expedidor __________, filha de _______________________________________ e de
_____________________________
natural
de
_______________________________,
escolaridade:
_____________,
de
cor
____________________
cabelos
________________________altura ___________ com _______________ anos de idade, residente
na ______________________________, Estado da Paraíba, verificaram o que a seguir descrevem:
VISUM ET REPERTUM: _________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Pelo que respondem a estes quesitos:
1º Houve conjunção carnal com a examinada?___________________________________________
2º Havendo lesão do hímen, quais as condições das roturas? ______________________________
3º A examinada sofreu violência? _____________________________________________________
4º Da violência resultou aceleração de parto; debilidade permanente de membro, sentido ou
função; perigo de vida, incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias?
______________________________________________________________________________
5º Da violência resultou aborto; deformidade permanente; perda ou inutilização de membro,
sentido ou função; enfermidade incurável; incapacidade permanente para o trabalho?
______________________________________________________________________________
AUTORIDADE: __________________________________________________
PERITO:_________________________________________________________
PERITO:_________________________________________________________
TESTEMUNHA:___________________________________________________
TESTEMUNHA:___________________________________________________
ESCRIVÃO: ______________________________________________________
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

EXAME DE ESTIMATIVA DE IDADE
REQUISIÇÃO DE EXAME Nº _______/______
Exame Requisitado: EXAME DE ESTIMATIVA DE IDADE
Autoridade Requisitante: (NOME DA AUTORIDADE)
Local: (CIDADE) – PARAÍBA
DATA: ____/_____/______
REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º,etc.)

Senhor(a) Gerente,

Requisitamos de Vossa Senhoria as providências para que no prazo legal (art. 160,
parágrafo único do CPP, alterado pela lei 8.862/94) seja procedido o EXAME ESTIMATIVA DE IDADE na
pessoa de informações a seguir, e remeter o laudo para Delegacia de Polícia Civil – nome da delegacia/PB.

- (NOME), nacionalidade, estado civil, naturalidade, idade, data de nascimento, N.º do documento de
identidade, órgão expedidor, N.º do CPF, escolaridade, profissão/ocupação, filiação.

HISTÓRICO: (relato sucinto)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

NOME DO DELEGADO(A)
Delegado(a) de Polícia Civil
ILMO(a). SR(a).
DR(a). ________________________________________
GERENTE EXECUTIVO DA(O) _________________SEDS/PB
______________ - PB
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

EXAME DE VÍNCULO GENÉTICO
REQUISIÇÃO DE EXAME Nº _______/______
Exame Requisitado: EXAME VÍNCULO GENÉTICO
Autoridade Requisitante: (NOME DA AUTORIDADE)
Local: (CIDADE) – PARAÍBA
DATA: ____/_____/______
REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º, PROC. N.º, etc.)
Senhor(a) Gerente,

Requisitamos de Vossa Senhoria as providências para que no prazo legal (art. 160,
parágrafo único do CPP, alterado pela lei 8.862/94) seja procedido o EXAME VÍNCULO GENÉTICO da
pessoa- (NOME), nacionalidade, estado civil, naturalidade, idade, data de nascimento, N.º do documento
de identidade, órgão expedidor, N.º do CPF, escolaridade, profissão/ocupação, filiação, COM A(S)
PESSOA(S)ABAIXO RELACIONADAS E ENCAMINHADAS COM DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, devendo
responder os quesitos abaixo formulados e remeter o laudo para Delegacia de Polícia Civil – nome da
delegacia/PB.
Relação da(s) pessoa(s) com possíveis vínculos:
(NOME), nacionalidade, estado civil, naturalidade, idade, data de nascimento, N.º do documento de
identidade, órgão expedidor, N.º do CPF, escolaridade, profissão/ocupação, filiação

Quesitos a serem formulados pela autoridade policial:

HISTÓRICO: (relato sucinto)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
NOME DO DELEGADO(A)
Delegado(a) de Polícia Civil
ILMO(a). SR(a).
DR(a). ________________________________________
GERENTE EXECUTIVO DA(O) _________________SEDS/PB
______________ - PB
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

EXAME DE CONFRONTO GENÉTICO
REQUISIÇÃO DE EXAME Nº _______/______
Exame Requisitado: EXAME DE CONFRONTO GENÉTICO
Autoridade Requisitante: (NOME DA AUTORIDADE)
Local: (CIDADE) – PARAÍBA
DATA: ____/_____/______
REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º, PROC. N.º, etc.)
Senhor(a) Gerente,

Requisitamos de Vossa Senhoria as providências para que no prazo legal (art. 160,
parágrafo único do CPP, alterado pela lei 8.862/94) seja procedido o EXAME DE CONFRONTO GENÉTICO do
material que segue em anexo(descrição do material), com o DNA da pessoa- (NOME), nacionalidade,
estado civil, naturalidade, idade, data de nascimento, N.º do documento de identidade, órgão expedidor,
N.º do CPF, escolaridade, profissão/ocupação, filiação, devendo responder os quesitos abaixo formulados e
remeter o laudo para Delegacia de Polícia Civil – nome da delegacia/PB.

Quesitos a serem formulados pela autoridade policial:

HISTÓRICO: (relato sucinto)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
NOME DO DELEGADO(A)
Delegado(a) de Polícia Civil
ILMO(a). SR(a).
DR(a). ________________________________________
GERENTE EXECUTIVO DA(O) _________________SEDS/PB
______________ - PB
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

EXAME DE PESQUISA DE SANGUE HUMANO
REQUISIÇÃO DE EXAME Nº _______/______
Exame Requisitado: EXAME DE PESQUISA DE SANGUE HUMANO
Autoridade Requisitante: (NOME DA AUTORIDADE)
Local: (CIDADE) – PARAÍBA
DATA: ____/_____/______
REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º, PROC. N.º, etc.)
Senhor(a) Gerente,

Requisitamos de Vossa Senhoria as providências para que no prazo legal (art. 160,
parágrafo único do CPP, alterado pela lei 8.862/94) seja procedido o EXAME DE PESQUISA DE SANGUE
HUMANO do material que segue em anexo(descrição do material), devendo responder os quesitos abaixo
formulados e remeter o laudo para Delegacia de Polícia Civil – nome da delegacia/PB.

Quesitos:
1 – É sangue?
2 – Pertence a espécie humana?
HISTÓRICO: (relato sucinto)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
NOME DO DELEGADO(A)
Delegado(a) de Polícia Civil
ILMO(a). SR(a).
DR(a). ________________________________________
GERENTE EXECUTIVO DA(O) _________________SEDS/PB
______________ - PB
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

EXAME DE PESQUISA DE ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO
REQUISIÇÃO DE EXAME Nº _______/______
Exame Requisitado: EXAME DE PESQUISA DE ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO
Autoridade Requisitante: (NOME DA AUTORIDADE)
Local: (CIDADE) – PARAÍBA
DATA: ____/_____/______
REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º, PROC. N.º, etc.)
Senhor(a) Gerente,

Requisitamos de Vossa Senhoria as providências para que no prazo legal (art. 160,
parágrafo único do CPP, alterado pela lei 8.862/94) seja procedido o EXAME DE PESQUISA DE ANTÍGENO
PROSTÁTICO ESPECÍFICO do material que segue em anexo(descrição do material), ou na pessoa
de(NOME), nacionalidade, estado civil, naturalidade, idade, data de nascimento, N.º do documento de
identidade, órgão expedidor, N.º do CPF, escolaridade, profissão/ocupação, filiação, devendo responder os
quesitos abaixo formulados e remeter o laudo para Delegacia de Polícia Civil – nome da delegacia/PB.

Quesitos a serem formulados pela autoridade policial:

HISTÓRICO: (relato sucinto)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
NOME DO DELEGADO(A)
Delegado(a) de Polícia Civil
ILMO(a). SR(a).
DR(a). ________________________________________
GERENTE EXECUTIVO DA(O) _________________SEDS/PB
______________ - PB
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

EXAME DE PESQUISA DE PELO HUMANO
REQUISIÇÃO DE EXAME Nº _______/______
Exame Requisitado: EXAME DE PESQUISA DE PELO HUMANO
Autoridade Requisitante: (NOME DA AUTORIDADE)
Local: (CIDADE) – PARAÍBA
DATA: ____/_____/______
REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º, PROC. N.º, etc.)
Senhor(a) Gerente,

Requisitamos de Vossa Senhoria as providências para que no prazo legal (art. 160,
parágrafo único do CPP, alterado pela lei 8.862/94) seja procedido o EXAME DE PESQUISA DE PELO
HUMANO do material que segue em anexo(descrição do material), devendo responder os quesitos abaixo
formulados e remeter o laudo para Delegacia de Polícia Civil – nome da delegacia/PB.

Quesitos:
É pelo?
É humano?
HISTÓRICO: (relato sucinto)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
NOME DO DELEGADO(A)
Delegado(a) de Polícia Civil
ILMO(a). SR(a).
DR(a). ________________________________________
GERENTE EXECUTIVO DA(O) _________________SEDS/PB
______________ - PB
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

EXAME PERICIAL EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA

REQUISIÇÃO DE EXAME Nº _______/______
Exame Requisitado: EXAME PERICIAL EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA
Autoridade Requisitante: (NOME DA AUTORIDADE)
Local: (CIDADE) – PARAÍBA
DATA: ____/_____/______
REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º, PROC. N.º, etc.)

Senhor(a) Gerente,

Em consonância com o disposto no Art. 6º Inc. I do CÓDIGO DE PROCESSO PENAL VIGENTE,
pugno pelo empenho de Vossa Senhoria, no sentido designar peritos para procederem ao EXAME
PERICIAL EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA, ocorrido na ____________________________________
(informar o endereço completo, mais ponto de referência), tendo como vítima(s) (qualificação da(s)
vítima(s) ou características somáticas), devendo responder aos quesitos abaixo formulados e enviar o
Laudo Pericial para a Delegacia _____________________.
1º) Em que posição foi encontrada a(s) vítima(s)?
2º) Quais os trajetos percorridos pelo(s) autor(es) na chegada e fuga?
3º) É possível identificar se houve participação de mais de um autor?
4º) Quais objetos foram encontrados com a vítima e/ou ao próximo a mesma?
5º) O local do crime estava preservado?
6º) Outras informações atinentes ao local e/ou autoria do crime?

Atenciosamente

Bel.(a).___________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA CIVIL

ILMO(a). SR(a).
DR(a). ________________________________________
GERENTE EXECUTIVO DA(O) _________________SEDS/PB
______________ - PB
170

_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

EXAME PERICIAL DE CONSTATAÇÃO DE DANOS
REQUISIÇÃO DE EXAME Nº _______/______
Exame Requisitado: EXAME PERICIAL DE CONSTATAÇÃO DE DANOS
Autoridade Requisitante: (NOME DA AUTORIDADE)
Local: (CIDADE) – PARAÍBA
DATA: ____/_____/______
REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º, PROC. N.º, etc.)

Senhor(a) Gerente,

Em consonância com o disposto no Art. 6º Inc. I do CÓDIGO DE PROCESSO PENAL VIGENTE,
pugno pelo empenho de Vossa Senhoria, no sentido designar peritos para procederem ao EXAME
PERICIAL DE CONSTATAÇÃO DE DANOS (descrever o DANO – Ex. Arrombamento, destruição de objeto, etc.),
ocorrido na ____________________________________ (informar o endereço completo, mais ponto de
referência e telefone para contato), afetando o _________________ (veículo, imóvel, objeto, etc. – detalhar
e individualizar os objetos e/ou local), devendo responder os quesitos abaixo formulados e enviar o Laudo
Pericial para a Delegacia _____________________.
1º) Qual a causa e o lugar em que ocorreu o dano?
2º) O dano resultou perigo para a vida ou inutilização do patrimônio alheio?
3º) Se houve dano material, qual sua extensão e o seu valor?
4º) Outros dados relevantes à elucidação do fato.

Atenciosamente

Bel.(a).___________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA CIVIL

ILMO(a). SR(a).
DR(a). ________________________________________
GERENTE EXECUTIVO DA(O) _________________SEDS/PB
______________ - PB
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

EXAME PERICIAL EM LOCAL DE INCÊNDIO
REQUISIÇÃO DE EXAME Nº _______/______
Exame Requisitado: EXAME PERICIAL EM LOCAL DE INCÊNDIO
Autoridade Requisitante: (NOME DA AUTORIDADE)
Local: (CIDADE) – PARAÍBA
DATA: ____/_____/______
REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º, PROC. N.º, etc.)

Senhor(a) Gerente,

Em consonância com o disposto no Art. 6º Inc. I do CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
VIGENTE, pugno pelo empenho de Vossa Senhoria, no sentido designar peritos para procederem ao
EXAME PERICIAL EM LOCAL DE INCÊNDIO, ocorrido na ____________________________________
(informar o endereço completo, mais ponto de referência e telefone para contato), afetando o
_________________ (veículo, imóvel, etc. – detalhar e individualizar os objetos e/ou local), devendo
responder os quesitos abaixo formulados e enviar o Laudo Pericial para a Delegacia
_____________________.
1º) Qual a causa e o lugar em que começou o incêndio?
2º) O incêndio resultou perigo para a vida ou para o patrimônio alheio?
3º) Se houve dano material, qual sua extensão e o seu valor?
4º) Outros dados relevantes à elucidação do fato.

Atenciosamente

Bel.(a).___________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA CIVIL

ILMO(a). SR(a).
DR(a). ________________________________________
GERENTE EXECUTIVO DA(O) _________________SEDS/PB
______________ - PB
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

EXAME PERICIAL DE AUTENTICIDADE DOCUMENTAL
REQUISIÇÃO DE EXAME Nº _______/______
Exame Requisitado: EXAME PERICIAL DE AUTENTICIDADE DOCUMENTAL
Autoridade Requisitante: (NOME DA AUTORIDADE)
Local: (CIDADE) – PARAÍBA
DATA: ____/_____/______
REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º, PROC. N.º, etc.)
Senhor(a) Gerente,

Requisitamos de Vossa Senhoria as providências para que no prazo legal (art. 160,
parágrafo único do CPP, alterado pela lei 8.862/94) seja procedido o EXAME PERICIAL DE AUTENTICIDADE
DOCUMENTAL do(s) documento(s) questionado(s) que segue em anexo(descrição do material), devendo
responder os quesitos abaixo formulados e remeter o laudo para Delegacia de Polícia Civil – nome da
delegacia/PB.

Quesitos:
1 - O(s) documento(s) é(são) autêntico(s)?
2 - Se negativo, no todo ou em parte?
3 - Está íntegro?
HISTÓRICO: (relato sucinto)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
NOME DO DELEGADO(A)
Delegado(a) de Polícia Civil
ILMO(a). SR(a).
DR(a). ________________________________________
GERENTE EXECUTIVO DA(O) _________________SEDS/PB
______________ - PB
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

EXAME PERICIAL DE AUTENTICIDADE GRÁFICA
REQUISIÇÃO DE EXAME Nº _______/______
Exame Requisitado: EXAME PERICIAL DE AUTENTICIDADE GRÁFICA
Autoridade Requisitante: (NOME DA AUTORIDADE)
Local: (CIDADE) – PARAÍBA
DATA: ____/_____/______
REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º, PROC. N.º, etc.)
Senhor(a) Gerente,

Requisitamos de Vossa Senhoria as providências para que no prazo legal (art. 160,
parágrafo único do CPP, alterado pela lei 8.862/94) seja procedido o EXAME PERICIAL DE AUTENTICIDADE
GRÁFICA da(s) assinatura(s) questionada(s) no(s) documento(s) que segue(em) em anexo(descrição do(s)
documento(s)), juntamente com o padrão colhido da pessoa de(NOME), nacionalidade, estado civil,
naturalidade, idade, data de nascimento, N.º do documento de identidade, órgão expedidor, N.º do CPF,
escolaridade, profissão/ocupação, filiação, devendo responder os quesitos abaixo formulados e remeter o
laudo para Delegacia de Polícia Civil – nome da delegacia/PB.

Quesitos formulados pela autoridade policial:
HISTÓRICO: (relato sucinto)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
NOME DO DELEGADO(A)
Delegado(a) de Polícia Civil
ILMO(a). SR(a).
DR(a). ________________________________________
GERENTE EXECUTIVO DA(O) _________________SEDS/PB
______________ - PB
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

EXAME PERICIAL DE AUTORIA GRÁFICA
REQUISIÇÃO DE EXAME Nº _______/______
Exame Requisitado: EXAME PERICIAL DE AUTORIA GRÁFICA
Autoridade Requisitante: (NOME DA AUTORIDADE)
Local: (CIDADE) – PARAÍBA
DATA: ____/_____/______
REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º, PROC. N.º, etc.)
Senhor(a) Gerente,

Requisitamos de Vossa Senhoria as providências para que no prazo legal (art. 160,
parágrafo único do CPP, alterado pela lei 8.862/94) seja procedido o EXAME PERICIAL DE AUTORIA
GRÁFICA da(s) assinatura(s) questionada(s) no(s) documento(s) que segue(em) em anexo(descrição do(s)
documento(s)), juntamente com o padrão colhido da pessoa de(NOME), nacionalidade, estado civil,
naturalidade, idade, data de nascimento, N.º do documento de identidade, órgão expedidor, N.º do CPF,
escolaridade, profissão/ocupação, filiação, devendo responder os quesitos abaixo formulados e remeter o
laudo para Delegacia de Polícia Civil – nome da delegacia/PB.

Quesitos formulados pela autoridade policial:
HISTÓRICO: (relato sucinto)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
NOME DO DELEGADO(A)
Delegado(a) de Polícia Civil
ILMO(a). SR(a).
DR(a). ________________________________________
GERENTE EXECUTIVO DA(O) _________________SEDS/PB
______________ - PB
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

EXAME PERICIAL DE COLETA DE MICROVESTÍGIOS
REQUISIÇÃO DE EXAME Nº _______/______
Exame Requisitado: EXAME PERICIAL DE COLETA DE MICROVESTÍGIOS
Autoridade Requisitante: (NOME DA AUTORIDADE)
Local: (CIDADE) – PARAÍBA
DATA: ____/_____/______
REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º, PROC. N.º, etc.)
Senhor(a) Gerente,

Requisitamos de Vossa Senhoria as providências para que no prazo legal (art. 160,
parágrafo único do CPP, alterado pela lei 8.862/94) seja procedido o EXAME PERICIAL DE COLETA DE
MICROVESTÍGIOS a serem encontrados no(descrever o objeto, local, material que deve ser colhido os
microvestígios, indicando também onde se encontra tal material, caso não seja levado para o IPC),
devendo responder os quesitos abaixo formulados e remeter o laudo para Delegacia de Polícia Civil –
nome da delegacia/PB.

Quesitos a serem formulados pela autoridade policial:
HISTÓRICO: (relato sucinto)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
NOME DO DELEGADO(A)
Delegado(a) de Polícia Civil
ILMO(a). SR(a).
DR(a). ________________________________________
GERENTE EXECUTIVO DA(O) _________________SEDS/PB
______________ - PB
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

EXAME PERICIAL DE ÁUDIO E IMAGEM
REQUISIÇÃO DE EXAME Nº _______/______
Exame Requisitado: EXAME PERICIAL DE ÁUDIO E IMAGEM
Autoridade Requisitante: (NOME DA AUTORIDADE)
Local: (CIDADE) – PARAÍBA
DATA: ____/_____/______
REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º, PROC. N.º, etc.)
Senhor(a) Gerente,

Requisitamos de Vossa Senhoria as providências para que no prazo legal (art. 160,
parágrafo único do CPP, alterado pela lei 8.862/94) seja procedido o EXAME PERICIAL DE ÁUDIO E
IMAGEM no material que segue em anexo(descrever o material), devendo responder os quesitos abaixo
formulados e remeter o laudo para Delegacia de Polícia Civil – nome da delegacia/PB.

Quesitos :
1 – É possível demonstrar o conteúdo dos diálogos através de uma descrição textual?
2– É possível através da análise das imagens a identificação do(s) indivíduo(s) e do(s) veículo(s)?
3 – O áudio e a imagem sofreram algum tipo de edição? Qual?
4 – É possível identificar a quem pertence as vozes do áudio e a imagem do vídeo?
HISTÓRICO: (relato sucinto)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
NOME DO DELEGADO(A)
Delegado(a) de Polícia Civil
ILMO(a). SR(a).
DR(a). ________________________________________
GERENTE EXECUTIVO DA(O) _________________SEDS/PB
______________ - PB
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

EXAME PERICIAL EM DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO
REQUISIÇÃO DE EXAME Nº _______/______
Exame Requisitado: EXAME PERICIAL EM DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO
Autoridade Requisitante: (NOME DA AUTORIDADE)
Local: (CIDADE) – PARAÍBA
DATA: ____/_____/______
REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º, PROC. N.º, etc.)
Senhor(a) Gerente,

Requisitamos de Vossa Senhoria as providências para que no prazo legal (art. 160,
parágrafo único do CPP, alterado pela lei 8.862/94) seja procedido o EXAME PERICIAL EM DISPOSITIVOS DE
ARMAZENAMENTO no equipamento que segue em anexo(descrever o equipamento), apreendido em
poder de (NOME), nacionalidade, estado civil, naturalidade, idade, data de nascimento, N.º do documento
de identidade, órgão expedidor, N.º do CPF, escolaridade, profissão/ocupação, filiação, devendo responder
os quesitos abaixo formulados e remeter o laudo para Delegacia de Polícia Civil – nome da delegacia/PB.

Quesitos a serem formulados pela autoridade policial:
HISTÓRICO: (relato sucinto)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
NOME DO DELEGADO(A)
Delegado(a) de Polícia Civil
ILMO(a). SR(a).
DR(a). ________________________________________
GERENTE EXECUTIVO DA(O) _________________SEDS/PB
______________ - PB
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

EXAME PERICIAL EM DISPOSITIVOS DE TELEFONIA
REQUISIÇÃO DE EXAME Nº _______/______
Exame Requisitado: EXAME PERICIAL EM DISPOSITIVOS DE TELEFONIA
Autoridade Requisitante: (NOME DA AUTORIDADE)
Local: (CIDADE) – PARAÍBA
DATA: ____/_____/______
REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º, PROC. N.º, etc.)
Senhor(a) Gerente,

Requisitamos de Vossa Senhoria as providências para que no prazo legal (art. 160,
parágrafo único do CPP, alterado pela lei 8.862/94) seja procedido o EXAME PERICIAL EM DISPOSITIVOS DE
TELEFONIA no equipamento que segue em anexo(descrever o equipamento), apreendido em poder de
(NOME), nacionalidade, estado civil, naturalidade, idade, data de nascimento, N.º do documento de
identidade, órgão expedidor, N.º do CPF, escolaridade, profissão/ocupação, filiação, devendo responder os
quesitos abaixo formulados e remeter o laudo para Delegacia de Polícia Civil – nome da delegacia/PB.

Quesitos a serem formulados pela autoridade policial:
HISTÓRICO: (relato sucinto)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
NOME DO DELEGADO(A)
Delegado(a) de Polícia Civil
ILMO(a). SR(a).
DR(a). ________________________________________
GERENTE EXECUTIVO DA(O) _________________SEDS/PB
______________ - PB

179

_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

EXAME PERICIAL EM DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS
REQUISIÇÃO DE EXAME Nº _______/______
Exame Requisitado: EXAME PERICIAL EM DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS
Autoridade Requisitante: (NOME DA AUTORIDADE)
Local: (CIDADE) – PARAÍBA
DATA: ____/_____/______
REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º, PROC. N.º, etc.)
Senhor(a) Gerente,

Requisitamos de Vossa Senhoria as providências para que no prazo legal (art. 160,
parágrafo único do CPP, alterado pela lei 8.862/94) seja procedido o EXAME PERICIAL EM DISPOSITIVOS
ELETRÔNICOS no equipamento que segue em anexo(descrever o equipamento), apreendido em poder de
(NOME), nacionalidade, estado civil, naturalidade, idade, data de nascimento, N.º do documento de
identidade, órgão expedidor, N.º do CPF, escolaridade, profissão/ocupação, filiação, devendo responder os
quesitos abaixo formulados e remeter o laudo para Delegacia de Polícia Civil – nome da delegacia/PB.

Quesitos a serem formulados pela autoridade policial:
HISTÓRICO: (relato sucinto)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
NOME DO DELEGADO(A)
Delegado(a) de Polícia Civil
ILMO(a). SR(a).
DR(a). ________________________________________
GERENTE EXECUTIVO DA(O) _________________SEDS/PB
______________ - PB
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

EXAME PERICIAL DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR
REQUISIÇÃO DE EXAME Nº _______/______
Exame Requisitado: EXAME PERICIAL DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR
Autoridade Requisitante: (NOME DA AUTORIDADE)
Local: (CIDADE) – PARAÍBA
DATA: ____/_____/______
REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º, PROC. N.º, etc.)
Senhor(a) Gerente,

Requisitamos de Vossa Senhoria as providências para que no prazo legal (art. 160,
parágrafo único do CPP, alterado pela lei 8.862/94) seja procedido o EXAME PERICIAL DE IDENTIFICAÇÃO
VEICULAR do(s) veículo(s)(descrever o veículo), pertencente a (NOME), nacionalidade, estado civil,
naturalidade, idade, data de nascimento, N.º do documento de identidade, órgão expedidor, N.º do CPF,
escolaridade, profissão/ocupação, filiação, devendo responder os quesitos abaixo formulados e remeter o
laudo para Delegacia de Polícia Civil – nome da delegacia/PB.

Quesitos a serem formulados pela autoridade policial :
HISTÓRICO: (relato sucinto)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
NOME DO DELEGADO(A)
Delegado(a) de Polícia Civil
ILMO(a). SR(a).
DR(a). ________________________________________
GERENTE EXECUTIVO DA(O) _________________SEDS/PB
______________ - PB
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

EXAME PERICIAL QUÍMICO METALOGRÁFICO
REQUISIÇÃO DE EXAME Nº _______/______
Exame Requisitado: EXAME PERICIAL QUÍMICO METALOGRÁFICO
Autoridade Requisitante: (NOME DA AUTORIDADE)
Local: (CIDADE) – PARAÍBA
DATA: ____/_____/______
REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º, PROC. N.º, etc.)
Senhor(a) Gerente,

Requisitamos de Vossa Senhoria as providências para que no prazo legal (art. 160,
parágrafo único do CPP, alterado pela lei 8.862/94) seja procedido o EXAME PERICIAL QUÍMICO
METALOGRÁFICO do(descrever o material, arma, carro, etc), pertencente a ou apreendido em poder
de(dependendo do material(NOME), nacionalidade, estado civil, naturalidade, idade, data de nascimento,
N.º do documento de identidade, órgão expedidor, N.º do CPF, escolaridade, profissão/ocupação, filiação,
devendo responder os quesitos abaixo formulados e remeter o laudo para Delegacia de Polícia Civil –
nome da delegacia/PB.

Quesitos a serem formulados pela autoridade policial :
HISTÓRICO: (relato sucinto)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
NOME DO DELEGADO(A)
Delegado(a) de Polícia Civil
ILMO(a). SR(a).
DR(a). ________________________________________
GERENTE EXECUTIVO DA(O) _________________SEDS/PB
______________ - PB
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

EXAME PERICIAL DE EFICIÊNCIA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO OU DE MUNIÇÃO
REQUISIÇÃO DE EXAME Nº _______/______
Exame Requisitado: EXAME PERICIAL DE EFICIÊNCIA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO OU DE MUNIÇÃO
Autoridade Requisitante: (NOME DA AUTORIDADE)
Local: (CIDADE) – PARAÍBA
DATA: ____/_____/______
REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º, PROC. N.º, etc.)

Senhor(a) Gerente,

Encaminho a Vossa Senhoria, para fins de ser realizado EXAME DE EFICIÊNCIA DE
DISPARO DE ARMA DE FOGO OU DE MUNIÇÃO, da __________________________________
(descrever o tipo e características da arma e ou munição), instrumento do Inquérito Policial N.º
______/______ iniciado por (Portaria/Auto de Prisão em Flagrante), a qual fora
(apreendida/encontrada) (em poder de: ________________________, portador da ID Nº
____________, Órgão Expedidor _________) ou (descrever o local o e detalhes da localização),
fato ensejador de (descrever o procedimento: Ex. autuação em Flagrante Delito / instauração de
inquérito policial de N.º, etc.). devendo os senhores Peritos responder as perguntas abaixo
formuladas:
1º) Qual a espécie da arma submetida a exame?
2º) Quais as características?
3º) No estado em que se encontra, poderia ter sido utilizada eficazmente para a prática de
crime?
4º) Existe alguma adulteração/adaptação na arma?
5º) Foi encontrado algum resíduo ou impressão digital na arma? Qual a natureza?
6º) Outras informações relevantes.
O respectivo Laudo instruirá Inquérito Policial presidido por esta Autoridade, portanto,
deverá ser encaminhado à DELEGACIA DE POLÍCIA DE___________________.

Atenciosamente

Bel.(a).___________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA CIVIL

ILMO(a). SR(a).
DR(a). ________________________________________
GERENTE EXECUTIVO DA(O) _________________SEDS/PB
______________ - PB
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

EXAME PERICIAL DE DESCRIÇÃO DE MATERIAL
REQUISIÇÃO DE EXAME Nº _______/______
Exame Requisitado: EXAME PERICIAL DE DESCRIÇÃO DE MATERIAL
Autoridade Requisitante: (NOME DA AUTORIDADE)
Local: (CIDADE) – PARAÍBA
DATA: ____/_____/______
REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º, PROC. N.º, etc.)

Senhor(a) Gerente,

Encaminho a Vossa Senhoria, para fins de ser realizado EXAME PERICIAL DE
DESCRIÇÃO DE MATERIAL, do __________________________________ (descrever o tipo e
características do artefato apreendido), instrumento do Inquérito Policial N.º ______/______
iniciado por (Portaria/Auto de Prisão em Flagrante), a qual fora (apreendida/encontrada) (em
poder de: ________________________, portador da ID Nº ____________, Órgão Expedidor
_________) ou (descrever o local o e detalhes da localização), fato ensejador de (descrever o
procedimento: Ex. autuação em Flagrante Delito / instauração de inquérito policial de N.º, etc.).
devendo os senhores Peritos responder as perguntas abaixo formuladas:
Quesitos formulados pela autoridade policial
O respectivo Laudo instruirá Inquérito Policial presidido por esta Autoridade, portanto, deverá ser
encaminhado à DELEGACIA DE POLÍCIA DE___________________.

Atenciosamente

Bel.(a).___________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA CIVIL

ILMO(a). SR(a).
DR(a). ________________________________________
GERENTE EXECUTIVO DA(O) _________________SEDS/PB
______________ - PB
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

EXAME PERICIAL DE CONFRONTO BALÍSTICO
REQUISIÇÃO DE EXAME Nº _______/______
Exame Requisitado: EXAME PERICIAL DE DESCRIÇÃO DE MATERIAL
Autoridade Requisitante: (NOME DA AUTORIDADE)
Local: (CIDADE) – PARAÍBA
DATA: ____/_____/______
REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º, PROC. N.º, etc.)

Senhor(a) Gerente,

Promovo o encaminhamento a V.Sa, de (descrever o (s) projétil (eis) ou
fragmentos destes), juntamente com a arma _____________________ N.º _________, com o fito
de determinar o tipo de arma que o (s) detonou, o (s)qual (is) foi (ram) apreendido (s)
formalmente nos Autos do Inquérito Policial instaurado nesta ___________ (órgão policial) o qual
teve como nascedouro ___________ (Informa o procedimento - Portaria ou Auto de Prisão em
Flagrante Delito) lavrado na data de ____/_____/______, devendo os senhores Peritos observar
os quesitos baixo formulados:
Qual a natureza do projétil enviado a exame?
Possui ele deformações?
Em que consistem as deformações encontradas?
Qual o calibre e a marca do projétil?
Que tipo de arma poderia tê-lo detonado?
O projétil enviado a exame foi expelido pela arma enviada?
Informo por oportuno que o LAUDO PERICIAL deverá ser encaminhado a _________________
(Informar a Delegacia de Polícia).

Atenciosamente

Bel.(a).___________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA CIVIL

ILMO(a). SR(a).
DR(a). ________________________________________
GERENTE EXECUTIVO DA(O) _________________SEDS/PB
______________ - PB
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

EXAME PERICIAL DATILOSCÓPICO
REQUISIÇÃO DE EXAME Nº _______/______
Exame Requisitado: EXAME PERICIAL DATILOSCÓPICO
Autoridade Requisitante: (NOME DA AUTORIDADE)
Local: (CIDADE) – PARAÍBA
DATA: ____/_____/______
REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º, PROC. N.º, etc.)

Senhor(a) Gerente,

Em consonância com o disposto no Art. 6º Inc. VIII do CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
VIGENTE, pugno pelo empenho de Vossa Senhoria, no sentido de viabilizar a IDENTIFICAÇÃO PELO
PROCESSO DATILOSCÓPICO, do (a) AUTUADO (A): ___________________________________________, que
se diz chamar _______________________________________________________, porém não apresentou
qualquer documento que pudesse produzir prova da sua real identidade, o qual foi PRESO E AUTUADO EM
FLAGRANTE DELITO por infringir o disposto no Art. ________________________________do CPB ou da Lei
n.º ______________.
Solicito ainda o fornecimento da FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DO SUPRACITADO AUTUADO, em
conformidade com o determinado na PARTE FINAL do acima citado Inc. VIII do Art. 6º do CPP.

Atenciosamente

Bel.(a).___________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA CIVIL

ILMO(a). SR(a).
DR(a). ________________________________________
GERENTE EXECUTIVO DA(O) _________________SEDS/PB
______________ - PB
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

EXAME PERICIAL DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL
REQUISIÇÃO DE EXAME Nº _______/______
Exame Requisitado: EXAME PERICIAL DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL
Autoridade Requisitante: (NOME DA AUTORIDADE)
Local: (CIDADE) – PARAÍBA
DATA: ____/_____/______
REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º, PROC. N.º, etc.)

Senhor(a) Gerente,

Apresento a V. S.ª o senhor ________________________________________ (Qualificação
completa), para que seja IDENTIFICADO CRIMINALMENTE pelo processo datiloscópico e fotográfico, com o
objetivo de cumprir o que determina o artigo 1.º in fine e art. 3.º, Inc. I, da Lei 10.054 de 7 de setembro de
2000.
Informo a V. S.ª que o referido senhor está sendo apontado como autor do crime tipificado
no Art. __________________, sendo vítima _____________________________ (nome e idade), fato
ocorrido na data de _____/_____/______, na ______________________________ (informar o local da
ocorrência).

Atenciosamente,

Bel(a). ___________________________________
Delegado(a) de Polícia
ILMO(a). SR(a).
DR(a). ________________________________________
GERENTE EXECUTIVO DA(O) _________________SEDS/PB
______________ - PB
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

RETRATO FALADO
REQUISIÇÃO DE EXAME Nº _______/______
Exame Requisitado: RETRATO FALADO
Autoridade Requisitante: (NOME DA AUTORIDADE)
Local: (CIDADE) – PARAÍBA
DATA: ____/_____/______
REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º, PROC. N.º, etc.)
Senhor(a) Gerente,

Encaminhamos, a pessoa de (NOME), nacionalidade, estado civil, naturalidade, idade, data
de nascimento, N.º do documento de identidade, órgão expedidor, N.º do CPF, escolaridade,
profissão/ocupação, filiação, para a realização do RETRATO FALADO de(informações acerca de quem vai
ser retratado e o ato criminoso praticado pelo mesmo), a qual estamos requisitando através do presente,
para que Vossa Senhoria tome as devidas providências no prazo legal (art. 160, parágrafo único do CPP,
alterado pela lei 8.862/94), e remeter o Retrato Falado para Delegacia de Polícia Civil – nome da
delegacia/PB.

HISTÓRICO: (relato sucinto)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
NOME DO DELEGADO(A)
Delegado(a) de Polícia Civil
ILMO(a). SR(a).
DR(a). ________________________________________
GERENTE EXECUTIVO DA(O) _________________SEDS/PB
______________ - PB
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

EXAME DE CONSTATAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
REQUISIÇÃO DE EXAME Nº _______/______
Exame Requisitado: EXAME DE CONSTATAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
Autoridade Requisitante: (NOME DA AUTORIDADE)
Local: (CIDADE) – PARAÍBA
DATA: ____/_____/______
REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º, PROC. N.º, etc.)

Senhor(a) Gerente,

Encaminho a Vossa Senhoria, a fim de que seja procedido EXAME DE
CONSTATAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, em conformidade com o que preceitua o § 1º
do Artigo 50, da Lei 11.343/06, aproximadamente (xxxxx) gramas da substância (descrever a
substância apreendida), apreendida em poder de _________________________________,
Portador da ID Nº _________________, Órgão Expedior, sendo verificado em área de
circunscrição desta DELEGACIA DE POLÍCIA___________________, fato ensejador (descrever o
procedimento: Ex. autuação em Flagrante Delito, instauração do Inquérito Policial N.º, etc).
O presente exame demonstrará a esta Autoridade solicitante, a natureza, as
características e a identificação do material apresentado, e o respectivo Laudo de Constatação
fornecerá suporte probatório mínimo para o supra citado procedimento lavrado nesta DP.

Atenciosamente

Bel.(a).___________________________________
DELEGADO(A) DE POLÍCIA CIVIL

ILMO(a). SR(a).
DR(a). ________________________________________
GERENTE EXECUTIVO DA(O) _________________SEDS/PB
______________ - PB
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

EXAME DE ALCOOLEMIA
REQUISIÇÃO DE EXAME Nº _______/______
Exame Requisitado: EXAME DE ALCOOLEMIA
Autoridade Requisitante: (NOME DA AUTORIDADE)
Local: (CIDADE) – PARAÍBA
DATA: ____/_____/______
REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º, PROC. N.º, etc.)
Senhor(a) Gerente,

Requisitamos de Vossa Senhoria as providências para que no prazo legal (art. 160,
parágrafo único do CPP, alterado pela lei 8.862/94) seja procedido o EXAME DE ALCOOLEMIA na pessoa
de (NOME), nacionalidade, estado civil, naturalidade, idade, data de nascimento, N.º do documento de
identidade, órgão expedidor, N.º do CPF, escolaridade, profissão/ocupação, filiação, e remeter o laudo para
Delegacia de Polícia Civil – nome da delegacia/PB.

HISTÓRICO: (relato sucinto)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
NOME DO DELEGADO(A)
Delegado(a) de Polícia Civil
ILMO(a). SR(a).
DR(a). ________________________________________
GERENTE EXECUTIVO DA(O) _________________SEDS/PB
______________ - PB
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

EXAME DE RESIDUOGRAMA DE CHUMBO
REQUISIÇÃO DE EXAME Nº _______/______
Exame Requisitado: EXAME DE RESIDUOGRAMA DE CHUMBO
Autoridade Requisitante: (NOME DA AUTORIDADE)
Local: (CIDADE) – PARAÍBA
DATA: ____/_____/______
REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º, PROC. N.º, etc.)
Senhor(a) Gerente,

Requisitamos de Vossa Senhoria as providências para que no prazo legal (art. 160,
parágrafo único do CPP, alterado pela lei 8.862/94) seja procedido o EXAME DE RESIDUOGRAMA DE
CHUMBO na pessoa de (NOME), nacionalidade, estado civil, naturalidade, idade, data de nascimento, N.º
do documento de identidade, órgão expedidor, N.º do CPF, escolaridade, profissão/ocupação, filiação, e
remeter o laudo para Delegacia de Polícia Civil – nome da delegacia/PB.

HISTÓRICO: (relato sucinto)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
NOME DO DELEGADO(A)
Delegado(a) de Polícia Civil
ILMO(a). SR(a).
DR(a). ________________________________________
GERENTE EXECUTIVO DA(O) _________________SEDS/PB
______________ - PB
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

EXAME DE CONSTATAÇÃO DE MATERIAL EXPLOSIVO
REQUISIÇÃO DE EXAME Nº _______/______
Exame Requisitado: EXAME DE CONSTATAÇÃO DE MATERIAL EXPLOSIVO
Autoridade Requisitante: (NOME DA AUTORIDADE)
Local: (CIDADE) – PARAÍBA
DATA: ____/_____/______
REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º, PROC. N.º, etc.)
Senhor(a) Gerente,

Requisitamos de Vossa Senhoria as providências para que no prazo legal (art. 160,
parágrafo único do CPP, alterado pela lei 8.862/94) seja procedido o EXAME DE CONSTATAÇÃO DE
MATERIAL EXPLOSIVO do material em anexo(descrever o material) apreendido em poder da pessoa de
(NOME), nacionalidade, estado civil, naturalidade, idade, data de nascimento, N.º do documento de
identidade, órgão expedidor, N.º do CPF, escolaridade, profissão/ocupação, filiação, devendo responder os
quesitos abaixo formulados e remeter o laudo para Delegacia de Polícia Civil – nome da delegacia/PB.

Quesitos a serem formulados pela autoridade policial :

HISTÓRICO: (relato sucinto)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
NOME DO DELEGADO(A)
Delegado(a) de Polícia Civil
ILMO(a). SR(a).
DR(a). ________________________________________
GERENTE EXECUTIVO DA(O) _________________SEDS/PB
______________ - PB
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_____ Superintendência Regional de Polícia
_____Delegacia Seccional de Polícia Civil
_____ Delegacia

EXAME DE CONSTATAÇÃO DE INFLAMÁVEIS
REQUISIÇÃO DE EXAME Nº _______/______
Exame Requisitado: EXAME DE CONSTATAÇÃO DE INFLAMÁVEIS
Autoridade Requisitante: (NOME DA AUTORIDADE)
Local: (CIDADE) – PARAÍBA
DATA: ____/_____/______
REF. (REFERÊNCIAR O PROCEDIMENTO – Ex. IPL N.º, TCO N.º, PROC. N.º, etc.)
Senhor(a) Gerente,

Requisitamos de Vossa Senhoria as providências para que no prazo legal (art. 160,
parágrafo único do CPP, alterado pela lei 8.862/94) seja procedido o EXAME DE CONSTATAÇÃO DE
INFLAMÁVEIS para detectar a presença de substância inflamável no material em anexo(descrever o
material) apreendido em poder da pessoa de (NOME), nacionalidade, estado civil, naturalidade, idade,
data de nascimento, N.º do documento de identidade, órgão expedidor, N.º do CPF, escolaridade,
profissão/ocupação, filiação, devendo responder os quesitos abaixo formulados e remeter o laudo para
Delegacia de Polícia Civil – nome da delegacia/PB.

Quesitos a serem formulados pela autoridade policial :

HISTÓRICO: (relato sucinto)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
NOME DO DELEGADO(A)
Delegado(a) de Polícia Civil
ILMO(a). SR(a).
DR(a). ________________________________________
GERENTE EXECUTIVO DA(O) _________________SEDS/PB
______________ - PB
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PORTARIA N o- 1.286, DE 30 DE JUNHO DE 2005

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, usando da atribuição que lhe confere o art. 1º do Decreto nº 3.447, de 5 de maio de
2000, publicado no Diário Oficial da União do dia 8 de maio do
mesmo ano, Seção 1, e tendo em vista o que consta do Processo nº
08000.001.037, de 2005, do Ministério da Justiça, resolve:
Expulsar do território nacional, na conformidade dos arts. 65
e 71 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, DERLIS MARCIAL
VERA CAMELLI, de nacionalidade paraguaia, filho de Juan Vicente
Vera e de Irene Camelli Vda de Vera, nascido em Caaguazu, Paraguai, em 27 de novembro de 1979, residente no Estado do Paraná,
ficando a efetivação da medida condicionada ao cumprimento da pena
a que estiver sujeito no País ou à liberação pelo Poder Judiciário.
MÁRCIO THOMAZ BASTOS
<!ID766529-0>

PORTARIA N o- 1.287, DE 30 DE JUNHO DE 2005
Estabelece instruções sobre a execução de
diligências da Polícia Federal para cumprimento de mandados judiciais de busca e
apreensão.

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe conferem os incisos I e II do Parágrafo único do artigo
87 da Constituição, e tendo em vista o disposto nos artigos 240 a 246
do Código de Processo Penal, e nas normas constitucionais dos incisos X e XII do artigo 5º;
Considerando a necessidade de uniformizar e disciplinar as
ações da Polícia Federal relativas ao cumprimento de mandados judiciais de busca e apreensão;
Considerando a conveniência de expedir instruções sobre o
modo como a Polícia Federal deve executar as diligências relativas ao
cumprimento dos mandados judiciais de busca e apreensão, nos termos da legislação processual penal em vigor;
Considerando a importância de assegurar que as ações policiais se dêem no estrito cumprimento do dever legal e que se
circunscrevam ao objeto do mandado judicial, prevenindo a prática de
atos que extrapolem seus estritos limites; resolve:
Art. 1º Ao representar pela expedição de mandado de busca
e apreensão, a autoridade policial indicará fundamentadamente as
razões pelas quais a autorização da diligência é necessária para a
apuração dos fatos sob investigação, instruindo o pedido com todos
os elementos que, no seu entender, justifiquem a adoção da medida.
Parágrafo único. A representação da autoridade policial indicará, com a maior precisão possível, o local e a finalidade da busca,
bem como os objetos que se pretende apreender.
Art. 2º O cumprimento do mandado de busca e apreensão
será realizado:
I. após a leitura do conteúdo do mandado para preposto
encontrado no local da diligência;
II. sob comando e responsabilidade de Delegado de Polícia
Federal;
III. de maneira discreta, apenas com o emprego dos meios
proporcionais, adequados e necessários ao cumprimento da diligência;
IV. sem a presença de pessoas alheias ao cumprimento à
diligência;
V. preservando ao máximo a rotina e o normal funcionamento do local da diligência, de seus meios eletrônicos e sistemas
informatizados; e
VI. estabelecendo apenas as restrições ao trânsito e ao trabalho que sejam indispensáveis à execução do mandado judicial,
resguardada a possibilidade de realização de buscas pessoais para
evitar a frustração da diligência.
Art. 3º Salvo expressa determinação judicial em contrário,
não se fará a apreensão de suportes eletrônicos, computadores, discos
rígidos, bases de dados ou quaisquer outros repositórios de informação
que, sem prejuízo para as investigações, possam ser analisados por
cópia (back-up) efetuada por perito criminal federal especializado.
Parágrafo único. O perito criminal federal, ao copiar os dados objeto da busca, adotará medidas para evitar apreender o que não
esteja relacionado ao crime sob investigação.
Art. 4º Os objetos e documentos arrecadados serão formalmente apreendidos e encaminhados a exame pericial assim que possível.
§ 1º Será facultado ao interessado extrair cópia dos documentos apreendidos, inclusive dos dados eletrônicos.
§ 2º Os objetos arrecadados ou apreendidos que não tiverem
relação com o fato em apuração serão imediatamente restituídos a
quem de direito, mediante termo nos autos.
Art. 5º O descumprimento injustificado desta Portaria sujeitará o infrator às sanções administrativas previstas na Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, ou na Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de
1965, conforme o caso.
MÁRCIO THOMAZ BASTOS
o-
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PORTARIA N 1.288, DE 30 DE JUNHO DE 2005
Estabelece instruções sobre a execução de
diligências da Polícia Federal para cumprimento de mandados judiciais de busca e
apreensão em escritórios de advocacia.

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe conferem os incisos I e II do Parágrafo único do artigo
87 da Constituição, e tendo em vista o disposto nos artigos 240 a 246

1
do Código de Processo Penal, no artigo 7º, incisos I a IV, da Lei nº
8.906/94, e nas normas constitucionais dos incisos X e XII do artigo
5º e no artigo 133;
Considerando que nas ações permanentemente desenvolvidas
pela Polícia Federal no combate ao crime organizado, objetivo prioritário do Governo Federal na área de segurança pública, não se pode
afastar a possibilidade legal de realização de buscas e apreensões
fundamentadas em mandados judiciais validamente expedidos, mesmo em escritórios de advocacia;
Considerando que nessas ações as prerrogativas profissionais
não podem se impor de forma absoluta nem, tampouco, o poder da
autoridade policial deve se revestir de caráter ilimitado, devendo
sempre prevalecer o bom senso e o equilíbrio, para que se realize o
superior interesse público;
Considerando a necessidade de uniformizar e disciplinar as
ações da Polícia Federal relativas ao cumprimento de mandados judiciais de busca e apreensão em escritórios de advocacia; e
Considerando, ainda, o disposto na Portaria no 1.287, de 30
de junho de 2005; resolve:
Art. 1º Quando no local em que se requer a busca e apreensão funcionar escritório de advocacia, tal fato constará expressamente na representação formulada pela autoridade policial para
expedição do mandado.
Parágrafo único. Antes do início da busca, a autoridade policial responsável pelo cumprimento do mandado comunicará a respectiva Secção da Ordem dos Advogados do Brasil, facultando o
acompanhamento da execução da diligência.
Art 2º. As diligências de busca e apreensão em escritório de
advocacia só poderão ser requeridas à autoridade judicial quando
houver, alternativamente:
I. provas ou fortes indícios da participação de advogado na
prática delituosa sob investigação;
II. fundados indícios de que em poder de advogado há objeto
que constitua instrumento ou produto do crime ou que constitua
elemento do corpo de delito ou, ainda, documentos ou dados imprescindíveis à elucidação do fato em apuração.
Art. 3º A prática de atos inerentes ao exercício regular da
atividade profissional do advogado não é suficiente para fundamentar
a representação pela expedição de mandado de busca e apreensão em
escritório de advocacia.
Parágrafo único. O exercício regular da atividade profissional do advogado compreende a prática de atos tais como:
I. elaboração de opiniões, peças e pareceres jurídicos com
orientação técnica;
II. a elaboração de instrumentos e documentos de competência do advogado, na forma da legislação em vigor, ainda que
indevidamente utilizados na prática do suposto delito pelo cliente ou
por terceiro; e
III. a simples representação do cliente junto a autoridades e
órgãos públicos ou como procurador de sociedade, nos termos da
legislação em vigor.
Art. 4º Salvo expressa determinação judicial em contrário,
não serão objeto de busca e apreensão em escritório de advocacia:
I. documentos relativos a outros clientes do advogado ou da
sociedade de advogados, que não tenham relação com os fatos investigados;
II. documentos preparados com o concurso do advogado ou
da sociedade de advogados, no exercício regular de sua atividade
profissional, ainda que para o investigado ou réu;
III. contratos, inclusive na forma epistolar, celebrados entre o
cliente e o advogado ou sociedade de advogados, relativos à atuação
profissional destes;
IV. objetos, dados ou documentos em poder de outros profissionais que não o(s) indicado(s) no mandado de busca e apreensão,
exceto quando se referirem diretamente ao objeto da diligência; e
V. cartas, fac-símiles, correspondência eletrônica (e-mail) ou
outras formas de comunicação entre advogado e cliente protegidas
pelo sigilo profissional.
Art. 5º Aplicam-se às diligências de busca e apreensão em
escritórios de advocacia as disposições gerais estabelecidas na Portaria do Ministro da Justiça no 1.287, de 30 de junho de 2005.
Art. 6º O descumprimento injustificado desta portaria sujeitará o infrator às sanções administrativas previstas na Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, ou na Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de
1965, conforme o caso.
MÁRCIO THOMAZ BASTOS
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ACÓRDÃOS

ATO DE CONCENTRAÇÃO Nº.08012.003025/2005-51
Requerentes: CINVEN Limited, CIE Management II Limited
e Amadeus Global Travel.
Advogados: Marcus Vinícius M. Versolatto e Hermano de
Villemor Amaral Neto.
Relator: Conselheiro Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer
EMENTA: Ato de concentração - Operação refere-se à aquisição indireta de ações por CINVEN e CIEM por intermédio da
WAM Acquisition S.A - Faturamento das Requerentes no território
nacional abaixo de R$ 400 milhões - Participação das Requerentes no
mercado relevante: superior a 20% - Hipótese prevista no art. 54, § 3º
da Lei 8.884/94 - Apresentação Tempestiva - Ausência de manifestações contrárias à operação - Inexistência de prejuízos à concorrência - Aprovado sem restrições.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em conformidade com os votos e as notas eletrônicas, acordam o
Presidente-Substituto Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer e os Conselheiros do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE,

Nº 125, sexta-feira, 1 de julho de 2005
por unanimidade, aprovar a presente operação, sem restrições. Presentes os Conselheiros Luiz Alberto Esteves Scaloppe, Ricardo Villas
Bôas Cueva, Luis Fernando Rigato Vasconcellos e Luiz Carlos Thadeu Delorme Prado. Ausente justificadamente a Presidente Elizabeth
Maria Mercier Querido Farina. Presente a Procuradora-Geral Maria
Paula Dallari Bucci. Brasília - DF, 01 de junho de 2005, data do
julgamento da 349ª Sessão Ordinária de Julgamento.
ROBERTO AUGUSTO CASTELLANOS PFEIFFER
Presidente do Conselho
Substituto
ROBERTO AUGUSTO CASTELLANOS PFEIFFER
Relator
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 08012. 006891/1999-11
Representante: Secretaria de Direito Econômico - SDE
Representada: Companhia Vale do Rio Doce - CVRD
Advogado: Mauro Grinberg, José Alberto Gonçalves da Motta, José Inácio Gonzag Franceschini
e outros
Relator: Conselheiro Luiz Alberto Esteves Scaloppe
EMENTA: Processo Administrativo para Apuração de Conduta Infracional. Acusação de prática anticoncorrencial, consistente
na imposição de restrições à venda de minério de ferro, identificada
nos contratos firmados entre Companhia Vale do Rio Doce e Ferteco
Mineração S.A. Convergência dos pareceres SEAE/MF, SDE/MJ,
ProCADE e MPF. Análise na forma do art. 50 da Lei nº 9.784/99.
Ausência de danos à concorrência. Decisão pelo arquivamento.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em
conformidade com os votos e as notas eletrônicas, acordam a Presidente e os Conselheiros do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica - CADE, por unanimidade, conhecer do recurso de ofício,
negando-lhe provimento, mantendo o arquivamento do Processo Administrativo. Participaram do julgamento a Presidente Elizabeth Maria Mercier Querido Farina e os Conselheiros Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer, Luiz Alberto Esteves Scaloppe, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Luis Fernando Rigato Vasconcellos e Luiz Carlos Thadeu
Delorme Prado. Presente a Procuradora-Geral Maria Paula Dallari
Bucci. Brasília - DF, 18 de maio de 2005, data do julgamento da 348ª
Sessão Ordinária de Julgamento.
ELIZABETH M. M. Q. FARINA
Presidente do Conselho
LUIZ ALBERTO ESTEVES SCALOPPE
Conselheiro
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08000.007737.1997-71
Representantes: Sindicato do Comércio Varejista de Produtos
Farmacêuticos do Estado de São Paulo
Advogados: não consta dos autos
Representados: Sindicato do Comércio Varejista de Produtos
Farmacêuticos de Santo André e Região
Advogados: Miguel Parente Dias e Bernadino Marques Filho
Relator: Conselheiro Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer
EMENTA: Processo Administrativo - Denúncia de prática de
restrição à livre concorrência por parte da Representada, por impor e
divulgar tabela de preços para produtos e serviços farmacêuticos.
Ausência de provas da ocorrência da conduta investigada. Conduta
anticoncorrencial não caracterizada. Decisão pelo arquivamento.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em conformidade com os votos e as notas eletrônicas, acordam a
Presidente e os Conselheiros do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica - CADE, por unanimidade, conhecer do recurso de ofício,
negando-lhe provimento, mantendo o arquivamento do Processo Administrativo. Participaram do julgamento a Presidente Elizabeth Maria Mercier Querido Farina e os Conselheiros Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer, Luiz Alberto Esteves Scaloppe, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Luis Fernando Rigato Vasconcellos e Luiz Carlos Thadeu
Delorme Prado. Presente a Procuradora-Geral Maria Paula Dallari
Bucci. Brasília - DF, 18 de maio de 2005, data do julgamento, 348ª
Sessão Ordinária de Julgamento.
ELIZABETH M. M. Q. FARINA
Presidente do Conselho
ROBERTO A. CASTELLANOS PFEIFFER
Conselheiro
AVERIGUAÇÃO PRELIMINAR N° 08012. 001271/2001-44
Representante: Procon/SP
Representada: SFK do Brasil Ltda.
Advogado: Rogério Domene, Syllas Tozzini, José Augusto
Caleiro Regazzini
e outros.
Relator: Conselheiro Luiz Alberto Esteves Scaloppe
EMENTA:Recurso de Ofício em Averiguação Preliminar.
Acusação de prática anticoncorrencial - imposição de preço mínimo
de revenda pelos distribuidores industriais SKF do Brasil. Conformidade com a exigência prescrita pelo art. 31 da Lei nº 8.884/94.
Convergência dos pareceres ProCADE e MPF pela realização de
diligências complementares. Decisão pela instauração de Processo
Administrativo para Apuração de Conduta Infracional. Provimento.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em conformidade com os votos e as notas eletrônicas, acordam a
Presidente e os Conselheiros do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica - CADE, por unanimidade, conhecer do recurso de ofício,
dando-lhe provimento, determinando a remessa dos autos à Secretaria

