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TNSTRUÇÃO NORMATIVA N" 0u2

O Conselho Superior da Polícia Civil,
uniformizar os procedimentos policiais e de acordo com os inci
Regimento Intemo aprovado pelo Decreto n" 2.957
n" 3.296, de 30110/89, RESOLVE, à unanimidade
Instrução

TÍTULO I

DO INQUÉRITO POLICIAL

CAPÍTULOI

DAINSTAURAÇÃO

^ AÍ. lo. Compete à autoridade policial, nos
Prols,so penal, visando a apuar * i.f.uç0", p"ú1el todo:. g.s casos em que se verificar ifJit aà açaãação pública condicionada ou privada, q;á;-
procedibilidade.

Panígrafo único. euando Íls informações noticiadas
mstauação imediata de inquérito policial, a autoridade policial
procedêncl4 por meio de ordem de serviço, a fim de seinfração penal, conforme preüsão do § 3. do art. 5. do Código de

AÍ. 2'. O Boletim de Ocorrência referente a fato delituoso

I - qualificação completa do comunicante e da(s) útima(s);

II - todos os dados disponíveis sobre o autor dos fatos, ou

III - úpificação proüsoria da infração penal;

. ry - .descrição dos fatos, suficiente para

_r-r:r V - identificação pomrenorizada dos instrumefiosdellto;

u- identi ficação pormenorizada de qwusquer outros oforma estejam relacionados com a infraçâo penal

Art. 3". Nos casos de cnmes cula ação penalcondicionada à representação ou de iniciativa privad4evltar a exrgência de apresentação do rnstrumento formalformalizado na própria Delegaci4 contendo informações suficien paÍa que a vítima

J

consr

, de l0/l 1

de seus

termos do
e suÍt

4/CSPC

a necessidade de
I e tr do artigo lo do

, alterado pelo Decreto
bros, baixar a presente

. 4'do Código de
instaurar inquérito

pública e nos de
os reqúsitos de

possibilitarem a
averiguar a sua
a existência da

conter:

descrição Íisica;

ue os mesmos se

na pnítica do

bj que de qualquer
e desta possam vir constituir prova

seja rmcrattva pública
a policial deverá
respecti devendo este ser

Penal.

demonstrar



Panígafo ú,nico. Nos crimes de natureza privad4 alegal sení orientada do que dispõe para formalizarpíazo
devendo tal coúecimento ser devidamente registrado no seu T

AÍt. 4'. Quando a autoridade policial indefeú ade ocorrência ou requerimento recebido devení justificar
comunicando ao inteÍessado que daquele

Geral da Polícia ciül.

e/ou seu represenlante lesal manifê<Íe,,, rto f^-^ :-^_-,,úa.; ;#;;;ã;ãfl,ffifestem, de forma ineqü

. Panágrafo ú,nico. No despacho do Diretor_Geralinquérito, consraná a indicaçâo a" ãro" 
"rmãra"" 

p.I"ii
Art. 50. As reqüsições de instauração de mqmembros do Ministerio público deverão ser prontamente

legislação vlgente, desde que não sejarn manifestamente ilegais.

Art. 6". O inquerito policial sení iniciado por:

Codi
I - auto de prisão em flagrante, quando ocorrerem osgo de Processo penal bservando-se as formalidadeso

seguintes do mesmo diploma legal, assim como os direitos eA autori,tade policial devení, após a lavratura do auto,manuscrito, sua autuação e rcgisto.

II - despacho ordinatório, nos casos de requisiçãoÍepresentanre do Ministáio prÍbüco e ae ,equeri"rãtJã
de quem tenha qualidade para reprcsentrí_lo;

III - portari4 nos demais casos.

Art. 7o. A portaria instauradora do inquérito poticialsuclnlo da infração penal, a tipificação, ainda que provlson4 apossível, e ainda a ordem para cumpnmento de diligências queÍeputar imediatas.

CAPÍTULOII

DA CAPA DO INQUÉRITO

AÍ. 8". A capa. padronizqrta do inquérito policial contená, o

I - o selo do Esrado de Goirás e o cabeçalho com a desida Polícia Civit-, Superin**êl:iu a" pUi.t'"trO"i"i-Aa
respectiv4 bem como a expressão ..Inquérit" p"iü"f:i''",- da Delegacia

4

sua intenção de ver

dou seu representante
pÍetensão em Júzo,

de Declarações.

decisão em despacho
recurso ao Diretor-

vel à instauração do
pam -lo.

uérito poli

ordenar,

nos termos da

do art. 302 do
stas nos arts. 304 e

ias constitucionais.
meio de despacho

da judiciária ou do
do ofendido ou

conter um relato
do delito, quando

autoridade policial

amente

'Diretoria-Geral

fundamentado,

de inquérito em face

feitas por juízes e

o



, . . jII. -- u *idade policial, a incidência penal, a autorio(s) indiciado(s) e a(s) vítima(s);

lV - a autuação.

_ Art. 9". No termo de autuação serão discriminados,
os documentos autuados.

-Art. 
I0. Nas capas dos novos volumes de inquéritosautuâções.

..-.^- jt I l. Os inquéritos com apensos terão srâs capas carim.INQUERITO 
CoM APENso-. 

._. -* VT1,A

!rt. 12.euando o indiciado estiver preso, sen{ co
fl qtie""ta conre^ndo a expressão *INDICIÀDO iRE;ó;
ere seJa posto em liberdade.

II - o núrnero do inquérito, do Liwo de Re
regrsho, o número do volume do inquéíto quando se tratar
número da folha de autuação e a rubrica do escrivão;

Art. 13. Quando no bojo do inquérito policial constarmedida cautelar, seni colocada na do inquérito policialexpressão *REPRESENTA

logo a representação seja apreciada pel
ÇÃo POR

o Julz competente.
MEDIDA CAUTELAR-,

Art. 14. No verso da capa. do inquerito policial haveÉdestinado à anotaçôes relativas aos apensos, e no anversoreferentes à movrmentação dos auÍos_

CAPÍTULO ilI
DAMOyTMENTAÇÃO

Art. 15. Na movimentação do inquérito policial, serãoos termos de cERrrDÃo, coNcl'usÀó,.-lui[ióa,
RECEBIMENTO, bem como o carimbo com o temro..EM Bfolhas que não foram utilizadas.

Art. 16. Os procedimentos policiais ficarão sob aresponsabilizando-se a autoridade policial pelos autos nos

Art. 17. O escrivão devená; incontinenti, providenciautoridade policial seja
essencial.

cumprido , dando prioridaãe aos cÍlsos em a celeridade seja

5

grstro, da de lançamento do
mais de um volume, o

policial, o município,

ser lançados na

que possível, todos

serão preenchidas as

com a expressão

na capa do inquérito
, que removida üio logo

por qualquer
etiqueta contendo a

seú remoüda üÍo

espaço com pautâs,
contrac4pa para as

util exclusivarnente
REMESSA e

, nos versos das

DA
RAN

do Escrivão,
pen em que com eles

Írr pÍrra ue o despacho de

Panágmfo único. O nome e a incidência penal somentecapa do inquérito após a indiciação

capa

permanecer.



Art. 20. Estando â vencer o pÍazo legal para aocorrendo eventual ausência da autoridade fufiJia, "circunstância e faní os autos conclusos ao ,ffio, il"al
nomeada outra para substituí_la-

Art. 18. A autoridade policial despachaní em até cinco (0

Art. 19. Os autos, quando no aguardo de dil
prevlaÍnente estat elecido, deverão ser conclusos, para

Art. 21. E vedada a paralisação de autos de inquérimediante despachos acautelatórios, nos casos de
autorirlade policial que os presida ou do escrivão que nel

CAPÍTULOry

DA INSTRUÇÃO

Seção I

Disposiçôes Gerais

AÍ. 23. Todo e qualquer ato do inquériÍo devení ser elou por máqúna de dati lografi4 excetuadas as
quando podení! mediante despacho da
Iegível.

dossiê
{rt. 24. Os inquéritos serão elaborados em urna rinica

das principais peças produzidas, como aúo de prisão emauto de apreeDsão, documentos com destinação de coisas
As demais peças do inquérito deverão ser arquivadas eletroni
excepcronals podení ser determinada pela autoridade policial aoriginal dos autos do inquérito policial.

AÍ. 25. As folhas do inquérito serão numeradas pelo escriautoridade policial, consoante o disposto na parte final do art. 9" doPenal, fazendo-o sempre no campo superior direito de cada focarimbo de numeração seqüencial.

, .AÍ 
11. As diligências e providências necessárias àoroenadEs pela autoridade policial por meio de despachos.

. 
AT 26. As cópias reprogntficas de documentos ins€ridasautenticadas, 

_sendo que tal- autenticação f"a*a 
-*. -f"iL 

p"f"apresentação do documento original.

§ 1". Não tendo sido apresentado ao escrivão o originaljrmtado no inquérito, tal situaçãô deveÉ .". 
"".tii,"uãnã, uu,o..

6

) dias úteis.

rgenclÍis atendidas no pftrzo
provl

usâo do inquérito e
vão certificani essa

ato

policial em cartório,
ou ausências da

es afue.

do inquérito serâo

por computador
uta impossibilidade,
to à mão, de forma

confeccionando-se

e relatório final.
. Apenas em casos

integral do

e rubricadas pela
go de Processo

ser utilizado

autos deverão ser
vão mediante a

Iha

documento a ser

autorirlade policial, ser

mesma, salvo se já

situações de

ou portari4



§ 2o. Devení ser evitada a juntada nos autos de cópiaspeças que em nada contribuam para a elucidação do fato deli

§ 1.. Os novos volumes terão numeraçâo seqüencial.
as capas e conhacapas de quaisquer volumes.

- . t" ^31. 
As diligências de investigaçâo serão sldsnadasabaves de.Ordem de Serviço, na qual a autoridade desigraná aseu cumprimento e o pÍzrzo paÍa sra reaf iraia". 

_-- -"".e..,

§ I.. O rcsultado das_ diligências deveni ser trazidorelarório circunstanciado. rerealiação. digido pela equipe de polici

-_*^^ I ?.. 
De-ve-se ** u]y"+ d1 oldens de serviço potiservrço que contiverem rrados operacionais de excrusivo inieressecomunicaçâo com o caso investigado. -- -"-'*'rv .*i

Panigrafo ri,nico.
desentrarúada.

A ópia autenticada seni col

AÍ. 28. O inquérito sení desmembrado em volumesatingir dgo em tomo de 300 ( folhas, cabendo aotrezentas)
termos de encerramento e abertura

AÍt. 32. Toda documen tação que constituir materialapreendida nos autos, por força do art. 6o do CPp, e não apenas j
Art. 33. Os inquéritos oriundos de outras irstituiçôes polinúrnero, capa e autuação, conforme preüsto no aÍ. 173 desta

Art. 34. Ressalvados motivos de força maior, quando deafastamento da autoridade presidente do inquérito, devení estarealizzdas e aquelas ainda por rtrrlizar, facilitando asslmsubstituir.

§2'. As capas dos novos volumes conterão apenas asaÍ. 90 desta Instrução e qlmpo para pre€nchimento do núrnero dedos respecti vos volumes.

AÍa. 29. Os processados de natureza administrativalnquérito serão apensados aos autos mediante termo depnnclpars,

AÍ. 30. Não deverão ser juntados aos aúos dodanifiqíJo, deformálo ou que veúam a dificútar ofi xando ópias repropífi cas de documentos.

35. A autoridade policial deveni envidar todos osmqueritos no prazo preüsto 
", t"i ou "rtifi;;;rT;l* Na bilidade de se

7

que cada um deles
vão a lavratura dos

urr-se-ão na contagem

do inciso I do
do inquérito e

à instrução do
to

inquéri objetos que possam

q uer peça do inquérito
por certidão.

no espaço cla peça

o, como grampos

a. autoridade policiat
pe responsável por

ars gnada para sua

cl e de relatórios de
adminishação, sem

idade

o

delito devení ser
nos autos.

s receberão novo

ou definitivo
as diligências já

daquela que a

para concluir os

. &L 27. O desentanhamento e rcentranhamento dedeverão ser antecedidos de despacho au 
"rt*iaua" ;rid'"

documentos e outas

seu

os autos mediante



Panágrafo único. O disposto no caput deste artisoque a autoria da ineaao penal seju aer"ooíe"iá'--v 
wsév

concluir o inquérito no pÍazo, o presidente do feitoindicará as diligências reputadas imprescindíveis
requerení ao juiz competente a pronogaçiÍo do prazo.

Art. 36. Nos inquéritos com indiciados
qualquer perícia, a autoridade policial somentejuntada do corre§pondente laudo, e, mediante
Prerrogativa do panígatlo 30, do art. 10, do Código de

^^,,-_^!:!, 
a. TF do Ministerio púbtico, depois

::"*^ ser cumpridas no prazo 
""tiprf"ao, á"ocrcunsráncia em que a autàriaade ú1"ã1;;solicitando dilação ào prazo.

AÍ. 39. o advogado podení assistir apodendo intervir, sendo sua presença consi
deseje assinar, ou que se ausente do local da prática do ato.

AÍ. 39. O advosado tem diÍei to a vrstacl lentes, mesmo sem procuração, podendo
cópia do mesmo, sendo esta fomecida após requerimentoaúorizado pelo presidente do inquérito

Art. 40. É vedado ao escrivão de polícia praticar quaiautoridade policial.

Seção II

Das Intimações

Art.4l. O chamamento de pessoas à repartiinquéri to, sení formalizado através de Mandado de

I - o nome da aubridade policial que ex@ir o mandado;

II - o nome do intimado;

III - a residência do intimado, se for conhecida;

*-*.L; 
a midade policial' o lugar, o dia e a hora em q,e

*^_^_ 
U - o fim. para que é feita a intimação, sendotrases evasivas, üais como ..para 

prestar esclarecimentos

VI - a subscriçâo do escrivão e a asshatura da autoridade

8

em fundamentado.
pÍrra o da invesúgação e

soltos, em q
remeteni os à Justiça após a

esta va, utilizar-se-á da
Processo

a3 pelo
idade

os autos à Justiça

todos os atos inquérito, neles não
gnada no termo ou , ainda que nÍio o

dos autos do inq to policial de seus
coprar peças, tomaÍ tos e requerer

e devidamente

atos privativos da

ção policial, a pnitica de atos do
Intimação, que conter:

intimado deveni

J

vedado o uso de

ser observado ainda

haja necessidade de

Juiz de Direito,
inhansponível,



AÍ. 42. O mandado de intimaçâo sení ex@ido emcom o intimado, devendo a outra ser aerotuiaa ao ca.tãiodo inümado.

Art.$. Se o intimado se recusar a dar recibo nopela intimação certificaní tal situação no verso do manrtado,recibo dnas testemunhas que presenciem a negaüva doqualifi cadas (pelo menos com nome completo, RG e endereço).

AÍ. ,14. Caso não seja possível dar cumpnmento aopolicial respon*lvel pela diligência certificaní no verso doimpossibilidade, após descrever todas as providências adotadasintimação.

An. 45. Não havení rntimação no caso das autoridades221 do Codigo de Processo penal e de membros dornquiridos em Iocal, dia e hora previamente ajustados entrepolicial.

AÍ. 47. Os frmcionrírios públicos crvts serão intimadosporem, a expedição do mandado ser imediatamente
em que serurem, através de oficio, com indicaÉo do

!í. 46. Os militares serão requisitados através decornandante da unidade militar a que pertencerem.

Art. 48. Se o intimado nâo comparecer, a autoridade poldes razões do não-comparecimento, expedirá nova intimação.

PaÉgrafo único. Caso haja deliberado descumprimentoautori.lade policial podení expedir mandado a" *"á"ã 
""**lti

Art. 49. As inquirições serão formalizartas 6g2y6s 6..

I - üermo de deooimento, para testemuúas, observados osCódigo de hocesso penal;

II - termo de declarações, para útimas e investigados;

III - termo de qualifi cação e inteÍrogatório, na forma dosCPP para indiciados. Esle termo devení ser assinadorscusa ou ausência deste, por duas testemunhas convidadas paraconstando seus endereços e número de documentos de identidade-

quer p€sso4 a

9

vtt§, ficando uma delas
da egacla, com o recitro

o policial rcsponúvel
assinar a via de

devidamente

de intimação, o
as razões da

tentativa de efehrar a

no artigo
o hiblico, que serão
ueles e a autoriítade

ficio endereçado ao

devendo,
comunicada chcfe da repartição
dia e hora

, após se ceíificar

mtimação, a
do intimado-

arts 185 e seguintes do
também o advogado e, na

sua leitur4

a

Seçâo III

Das inquirições

§ 1.. euando houver necessidade de ouvir oovamenteautoridade formalizani o ato medi*tÃ; d" *inôfiçâ".

206 a208 do



. ,§ 
21 §9 a nova inquirição recair em pessoa indiciad4

termo de qualificação e interrogatório.

§ 3'. Nos termos de que trata este
autoridade policial que preside o feito, t"m

AÍ. 50. Quando a pessoa a ser ouvida não souber
portuguesa" serlhe-á nomeado intérprete, que prestarí

o encargo, observando-se, no
dos arts. 279 a 281 do Código de processo Penal.

^- __,_ -f 5 
1 

N:.ing'lTrçao das resremunhas, a autoridade po
os pnncípios da objetiüdade, oralidade e clarez4 observandoa

. I - verificação da identidade, para esclarecer se a
realmente a arroleda constando no t"úo o n i."- a" * i

III - advertência acerca do compromisso de üzer atestemuúa compromissad4

,^,.^_-,lU- - ]nguirigao so-bre os fatos apurados no inquérito eoevendo a testemrrnha explicar as razões de sua ciência àos fatos
peras quars se possa avaliar sua credibilidade-

II - verificação de sua possível vinculação com ocompromisú-la ou não;

AÍt. 52. A testemunha não podení eximir-se da obri
entretanto, Íecusar-se a fazÉ_lo o ascendente ou descendente,
cônjuge, o imrão, o pai, a mãe ou o filho adotivo do
não for possível, poÍ outro modo, obter'se a prova do delito e de

AÍt. 54. O depoimento da testemunha
pela autoridade policial e pelo escrivão. Se
assrnar, a autoridade policial proüdencianí
lido na presença de ambos.

AÍ. 57. O depoimento deverá ser
casos especiais, deüdarrente justificados

Art. 53. Não se deferiÉ compromisso de dizer a verdade

T:i.r"i. : m^enores de quarorze (14) anos, n". XÇ**-_"o"i
uoorgo de rrocesso Penal_

oepormentos reduzidos a termo.

1rr. 56. Nos depoimentos, deverão ser reproduzirtas, tanto
expÍessões empregadâs pelas testemunhas

pessoÍls se encontrem.
lugar em que as

ser formalizado

aÍigo deverão além do nome da
Mm o nome do escri do cargo.

expressar na lingua
compronx de bem e fielmente

que tange aos as prescrições

lic devení atentar para
rotina:

testem que vai depor é

ado, a fim de

em caso de

sr,as circunstâncias,
ou as circunstáncias

de depor. Poderão,
o em liúa rct4 o

ado, salvo quando
circunstâncias.

doentes, deficientes

sení reduzido a , assinado por el4
a testemunha nâo ber ou não puder

para que alguém o por el4 depois de

bém terão seus

uanto possível, as

prestado na repartição po , podendo, em

desempeúar

nos autos, ser tomado

l0

no artigo 206 do



AÍt. 58. As aPreciações subjetivas,

transcritas no termo de depoimento , salvo quando

tut. 59. A autoridade Policial e seus agentes deverão

atenção e cordialidade necessrárias àqueles que se disPõem a

procurando retêJa na rePartição aPenas durante

SeÉoW

Do Reconhecimento e da Acareação

Art. 60. No reconhecimento de Pessoas

observados os requisitos contemPlados nos au-ts.22

Art. 66. No caso de consentimento

diligência
Termo de

diligência

de busca e aPreensão, ele e mals

Consentimento de Busca, bem como o auto

Art. 67. Ao rePresentar perante a

mandado de busca domiciliar, a auton

fimdamentad4 indicando o local onde seú

Art' 61. Na impossibilidade de efetiva@o do

r"ito o trlto#i*, oúLrvadas as cuutelas aplicáveis

Art. 65. O ingresso em casa' sem mandado judicial

.o.raorl*rn"nt" ú"* o*""t nas hipótesesde *gTlil
:l;:oã:ffiáile i'"ü'ao do inciso x do art' 5" da consttut

AÍt. 62. A acareairc somente

esclarecimento de divergências sobrc fatos ou circunstâncias re

que se apura-

Art. 63 . No termo de acareação

divergentes dos dePoimentos ou declarações

Seção V

Da Busca Domiciliar

Art. 64. A busca domiciliar seÉ feita median

presença da autoridade Policial e de testemunhas

observando-se as regras estabelecidas nos aÍts. 240 a25

possível, o nome do morador ou sua alcunha, os motivos e objetl da diligência-

ll

feitas Pela testem não deverão ser

inseparáveis da va do fato.

col
à testemunha a

com a Justiça,

o tempo estritamente ve1.

ou colsas ser rigoÍosamente

6e227 doCPP-

pessoal, Poderá ser

àquele.

devená ser realizada quando para o

acerca do delito

deveÉ a autoridade Policial
os pontos

anteriores, de forma

te judicial, com a
não policiais'

0 do CPP.

consentimento do

ção ederal.

esponlâneo do na realização de

liciais assinarão
duas testemuhas po

referente à

dade Policial dev

pela exPedi$o de

fazêlo de formaautoridade

cumprida a di

J

ou Para Prestar

e, sempÍe que



. AÍt. 71. Após a realização da busc4 mesmo
negativ4 seni lavrado circunstanciado auto pelos
juntarnente com duas testemunhas 

"oorocuda" 
pá o ao.

Panágrafo único. A busc4 decorrente da situação
necessariamente presenciada por dtas testemunhas não policiais.

Art.72. O auto de apreensão deverá conter a
apreendido, bem como a data, local e em
indicação da ocorrência ou inquérito policial a que se refir4
assinatura do detentor.

Panágmfo ri,nico. Os executores da busca ainda
morador e as testemuúas acompanhem a diligência em
domicílio.

Art. 69. Ocorrendo necessidade de entrada forçada em
moradores, a. autoridade policial adotaní medidas p*u qr"
zelando por ele ate que seja lacrado.

. AÍt. 75. A interceptação telefônica" telemática e de
ilvssligação criminal, dependení de decisão judicial e correna
devendo constar nos autos principais, em virúde da exigência
à interceptaçiio pleiteada-

. AÍ. 76. A representação por qualquer das in
demonstração de que sua reatização e ,rÊ""r.,iniu a
investigada. Para tanto, deve a autoridade policial:

AÍ. 68. No curso da busca domiciliar,
adotar providências para resguardar os bens, valores e n
evitar constrangimentos desnecessários aos moradores-

!!. 73. Cópia do auto de apreensâo sená fomecida ao
apreendido e ao exibidor.

Art.74. A busca em repartições públicas, quando
contato com o dirigente do órgão onde seÉ realizada, apli
prevrsto nesta Seção.

Seção VI

Da inúerceptação das comunicações teleÍiinicas, de

I - descrever com clareza a situação objeto da investigação;

infração penal

t2

os executores

ex

ad cautelam,
existentes no local e

pro\1 arão para que o
as dependências do

de ausência dos
o vel seja fechado,

ta no caput, setá

esteja sob o

descrição

em

do que foi
e ainda a

quando possível, a

tor do material

será antecipada de
no que couber, o

e de imâgem

para prova em
apartados, não

legal sigilo, referência

apuração

. fuL 70. E obrigatória a leitura do mandado antes do início
resistência que impossibilite a leinra, esta ocorrerá áo iogo u
controle dos policiais.

busca Em caso de

quando diligência resultar
que o assinarão

poder de que foi

devení conter a



II - apresentar a qualificação dos investigados ou justi
fazê-lo;

III - indicar os meios a serem empregados;

IV - instruir a representação com peçÍrs do inquérito
necessárias à comprovação da necessidade da medida.

é.rt. 77. Deferido o pedido e após a expedição dos
autori,lade policial, via oficio, daní ciência da diligência a ser
do Ministério Priblico, que podeÉ acompanhar a realização da

Art. 78. As interceptações solicitadas pelas rmidades poli
da Polícia Civil serão operacionalizadas preferencialmente pelo
da Polícia Civil - CINPOL, a cujo chefe deverá ser expedido
cumprimento da decisão judicial.

§ 1". A criÉrio do Diretor-Geral, outros órgãos da
operacionalizar as referidas interceptações.

§ 2'. O oficio dirigido ao CINPOL a este sení
seguintes documentos:

I - representação da autoridade policial;

II - decisão judicial;

III - alvanás;

IV - cópia autenticada, pelo Escrivão de Polícia, do ofi
Ministério Público (aÍ. 6" da Lei n . 9.296/96\, com o devido

Seção VII

I)o exame de corpo de delito e das perícias em

{rt. 79. Deveú ser requisitado exame pericial sempre
deixar vesúgios, em face do disposto no art. 158 do Código de

Art. 80. Os documentos, insUumentos e objetos relac
depois de apreendidos, serão imediatamente encaminhados a exame

AÍ. 8l Quando se tratar de exame de local, a autoridade
de imediato o isolamento dz &ea onde houver sido
objetivando
disposto no

a presewação do estado das coisas até a chegada dos
art. 169 do Codigo de Processo Penal.

Art. 82. Em casos de furtos, a autoridade policial
levantamentos dos locais, como base das qualificadoras de
ou de escalada à subtração da coisa.

recl
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licial que entender

alvanás, a

s da Diretoria-Geral

oficio solicitando o

lícia Civil poderão

encaminhado ao

Penal,

s com o cnme,
cial.

ial providencianí
a infiaçâo penal,

em face do

providenciar os
de obstrÍculos

a impossibilidade de

ao representante

de lnteligência

acompanhado dos

a infração penal



. Art. 83. Na hipótese de apreensão de arma de fogo,
autoridade policial deverá reqúsitar o laudo de sua natureá e

. . 
A1t. !a. Na impossibilidade de realização de

reqúsitada a indireta

^ . . 1I..85. Sempre que necessário, a autoridade policial
Criminalística ou Instituto Médico-Legal, orientação o" uu*itio
ser examinado ou para a correta fomrulação dos quesitos.

fut. 86. Na colheita e transporte de material para
orientações técnicas dos Instituto

Criminalística.

Art. 87. Ao reqüsitar o exame penctal, a autoridade po
desentrarúamento das peças a serem examinadas, somente
Ilstituto de Criminalística e ao Instituto Médico kgd
indi spensável à realização do exame.

Panágrafo ú.'nico. Sempre que solicitada, a autoridade po
dcpoimentos, interrogatórios ou outas peças dos aüos com a
desempenho da atividade pericial.

Art. 88. A nomeação de perito não-ofi cial, prevista
de Processo Penal, somente deverá ocorrer na falta de
estes, não houver pelo menos um com habil itação pro
realização do exame a ser feito.

Art. 89. Os peritos nâo-oficiais serão nomeados
Íts pessoas com habilitação tecnica e nível supenor
compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, o
acerca dos impedimentos, previstas nos arts . 279 a2&l do Código

perícias requisitadas por cartapolicial deprecante formulaní osquesitoseadeprecada
de Criminalístic a a reztlização do exame.

Panágnfo rlnico. Cabe à autoridade policial deprecante
serem feitas e fomecer na medida do possível, o máximoproÍissionais e referenciais indi spenúveis à

Seçâo VIII

Da crte precttórie

AÍ. 91. A carta precatória sení processada em duas vias eoncro, podendo ser transmitida por qualquer meio de comunicaçâo
recebimento pela autoridade deprecúa

a ser (em) ouvida (s).
identificaçâo e I

Do§lo
peritos ofi

p€la
de esco
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que necessário, a
encla.

direta, devení ser

tará ao Instituto de
colheita do material a

pericial, deverão ser
Medico-Legal e de

o inquérito ao
esta proüdência foÍ

art. 159 do Codigo
s ou, quando entre
específica para a

policial dentre
que prestarão
as prescrições

Processo de Penal-

a, a autoridade
junto ao Instituto

da através de
l, comprovado o

as perguntas a
dados pessoais,
da(s) pessoa (s)

observadas as normas e

AÍ. 90. Nos casos de

deveÉ determinar o

remeteú cópias de
de um melhor



. Árt 92. Cunoprida a carta precatóri4 a autoridadcdevolvê-la com Í.s peças produzidas àu u,,";;ed;. '""*t

Art. 93. A carta precatória seÉ autuada e registrada em I

Art. 94. A numeracão das folhas da carla precatóriapoliciat deprecada. no canrá inrerio. à'i.elrol; ff;::il,n
Irt. 95. As cartas precatórias procedentes ou destiUnião devem ser intermediàas pela pOLINTER.

. fut. 96. euando houver comprov
illt:1 " autoridade policial promovJ
seguntes providências:

Seção IX

Da indicieção e do interrogatório

ação de material
a indiciação do in

III-determinaníair
ia.rtiA"a1"iüiãoffil"lJ"]** aos autos de cópia auten

Palágrafo riLnico. O Termo de eualificação e Interroconfeccionado após previo despacho de indiciação. Nãopara a indiciação, o investigado devení ser ouüdomantendo-se em cartório cópia autenticada de seu documento de

Art. 97. No interrogatório do indiciado, a autoridade policitanto quanto possível, as expressões empregadas peloesclarecer, numa seqüência lógrca, o fato e suas crcunstâncias,estabelecido no art- 187, caput e panigrafos do CPP.

Art. 98. A reinqürição do indiciado podení ocorrer aque antecedida de despacho firndamentado da autoridade po

AÍt. 99. A autorirtade policial deveni observar que ade prova" devendo, portanto, ser colhida decom as demais provas coIigidas.
forma espontânea

l5

licial deprecada deverá

próprio.

feita pela autoridade
bo

a outros Estados da

do delito e de sua
, adotando as

ementos de fato e de

do documento de

póteses e foma das

havendo
apenas deveni ser

suficientes
de Declarações,

civil.

deveú reproduzir,
procurando

q momento, desde
Iicial

é apenas um dos
guardar harmonia

em

meros

,.,--,- I -,"lu{rani despacho firndamentado, no qual indicará osürerro embasadores de seu conv"n"i_.rto 
" 
iifir,lil io"ru",

II - determinaní o intenogatório do investigado, em termo

IV-determinaníaide
teise.034/95(aÍ. 5.) e ,r.o#[ti* *nal do indiciado, nas

perder de üsta o



Art. 100. No rnterrogatório e demais depoimentos,eletrônicos para regrstrar o ato, de acordo com alnvestigados.

AÍ. l0l. Não sendo possível realizar o interroem local descoúec ido, determinani a autoridade policial sejaindiret4 em Termo próprio

tut. 102. Tendo havido indiciação, a autoridadedo formulirio do Cadastro de Antecedentes, o qual,remetido ao Instituto de Identificação, que informaníNacional de Identifi caçâo e ex@irá a Folha deque sení encamiúada à autoridade policial.

Panígrafo único. A folha de antecedentes criminaise servini de elemento de informação ao Juiz na fase de aplicação

AÍ. 103. Sea es da concluMo do lnquérito, a autoridadeindiciado é autor de outros delitos não coúecidos quando daconexâo ou continência com o pnmero devení ava.liar sornstaurar. novo rnquérito policial para apurar os novos fatos,indiciação do investigado referente a esses novos fatos,indiciado.

§ l" -. No caso de instauraçao de novo inquerito
1o_13.. origrnai5 a instauração d" ,; ,C;ã;,"regstro.

§ 2" - Sendo o caso de rernqulnçâo do indiciado, a aInstituto de Identificação informando a nova incidênciaqualificação completa do indiciado e esclarecimentoinquérito já cadastrado naquele Instituto.

&t. 104. Se do exan
convicção de que o suspeiro n1"^*t-'11"1":'.depoimentos e o
procederá à inái"iuçãol''"" 'uu) cometeu o delito investigado, a

Panigrafo írnico. As ra
da autori.rade policial. 

zões da nÍio indiciação serão

AÍ. 105. A autoridade policial deveni se abster dopessoa em um uruco mquérito policia.l salvo nos casos deconcurso de pessoÍls, hipóteses em que a lei penal auÍat'rza ajulgamento.

lnquéritos policiais a
AÍ. 106. A autoridade

cópia do
po

mesmo Termo de interro

licial devení evitar a praxe viciosa
teúa confessado a pnítica de diversos crimes que lhe sâo

Art. 107. Em se tratando de crime contint,ado, é exremessa à Justiça de cópias reprognificas de úquéritos policiais, q exisÍir somente

l6

ser utilizados meios
conveniência

gatório indiciado, estando este
qualificado de forma

policial a expedição
preenchido, seú

o rcgisho ao Instituto
Antec€dentes s do indiciado,

ser juntada aos autos
peoa, se for o caso.

licial verificar que o
iação, e que teúam

a necessidade de se
de se proceder à
a reinqúrição do

policial,

policial oficiani ao
pend, o oficio conter a
suficiente de que se trata de

eüdências, restar
policial não

to de mais de uma
, continência e
de processo e

gatório,
juntar em viirios
qual o indiciado

atribuídos.

te vedada a

importância dos fatos

o escrivão certificafti
seu núrnero de

no relatório final



um réu, com pluralidade de útimas, sendo necessíria a oitivafato integrante da continuidade delitiva.

Art. 108. euando imprescindível às
reprcsentar pela prisão temponíria do investigado,
21/12/89 e nos casos definidos na Lei no 8.072, de 2S/07/gO, alde 06/09/94, se hediondo o cnme em apuração.

AÍ. 109. procedida a indici+âo, a autoridadenecessirtade/conveniência de representar pela
316 do Código de processo Penal.

§ r". Se a autoridade policial decidir peladurante o rnquérito policial, devení proceder àX desta Instrução.

Seção X

Das representaçôes por medidas

AÍ. I10. As reDresentâções por medirtas cautelaresautorirtade poticiat, que serão aiqir*i* ;;ffiOriJil."dem onstração do fumus bonicautelares: tuns e do periczlum in mora

I - a narração dos fatos objeto de rnvestigação no inquérito

II - esclarecimento f;ítico sobre a necessidade da medida;

III - firndamenhção jurídica do pedido.

§ 2'. Na Comarca de Goiiiru-a a representação deve servias, sendo apenas uma delas instruíCa com peças do inquéritoAssessoria Especial da Polícia Ciül no Fónun detramitação do @ido junto ao poder Judicirário.informará à
cumpnmento

autoridade policial, que proüdencianí para buscar o

investigações, a
nos
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ser redigidas pela

constar, para
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de informação do
da vítima,

se houver). As

em drras
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a Assessoria

curso do

policial deverá

e dar-lhe



§ 3". Nas comarcas do interior do Estado a
diretamente ao Poder Judicirírio, atendiílâs as normas deforos locais.

AÍ. 111. A autoridade policial mantení em cartório
mandados referentes a mediíías cautelares so
lnquen to policial, quando não for caso de sigilo.

AÍt. ll2. Após o cumprimento das detenninações judic
devení imediatamente comunicar ao Júz que concedeu a medida.

Panágmfo único. Tal comunicação SE faÍé\ em
Especial da Polícia Civil do Fórum de Goiânia, e, no

Seção XI

Do relatório

Art. I I 3. Antes de iniciar o relatório do
observará se as investigações efetuadas são suficientes
denúncia. Para tanto, observaní se do inquérito policial

§ 1'. Presentes os elementos do caput, que deverãoautoridade policial descrevení toda u up'u.uçaã-iÃ- 
'fut*

materialidade e autoria da infração penal.

- exposição do fato delituoso, com tdas as suashora. meios de execução, motivos, ""úüilir"; 
- "*

tr - aúor (es) da infãção, com sua(s) qualificaçâo(ões);

III - rol de testemurüas.

§ 2". Não havendo nos autos todos os elementos do caput,deveÉ verificar se já se esgotaram as possibil idades de inlos. Nesse caso, após descrever os fatos e elencar todas ascomo seus respectivos resultados, informaní sobre oinvestigação, súmetendo o rnquérito policial à
Poder Judicirírio.

AÍt. ll4. O cabeçalho do relatório conteá:

I - o número do inquerito;

II - a data e o local do fato investigado;

Itr-aincidênciapenal;
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fV - nome do indiciado (ou investigado) e a indicação
qualificação;

V - nome da(s) ütima(s);

AÍ. ll5. Deverão s€r evitaílâs, no relatório, tran
inquirições, cumprindo a autoridade poli"iri, 

-|;;;'
trechos essenciais ao esclarecimento a" ,* 

"r,porifÀ. 
-

AÍ. 116. Devení ser evitada" no relatório, a emissão
quando fi.rndamental para melhor entenaimento do faio 

"pr*a"
tut. I17. Ao final do relatório, a autoridade policial

autos à Justiça" juntaÍnente com Í§ cotsas
tiverem recebido outro destino. este deveni ser esclarecido no rel

CAPÍTULOVI

DAPRISÃO EMTLAGRÁNTE

Seção I
Da auúuaçâo em flagratrúe

AÍ. I lB. Ocorrendo n11aio em flagrante, o preso sení!à_autoridade policial, que proüdencianá 
" 
il"ai* lãrãrui a"ocorrer necessidade invencível que justifique o adiÁento 

-

AÍ. ll9. Ao iniciar a lavratum do flagrante, a autoridadepena de possível relaxamento da prisão, fazer menção expressaprevistos nos incisos LXII, LXII e L)O(V do art. 5" da

Panígafo único. Os nomes do advogado e/ou de
informação da prisão, quando declinados,

pnsao.

I.rt. 120. Independentemente das providências mencionadasanterior, antes de iniciar a lavratura do auto de prisão em
entreganí ao pÍeso

Panágnfo único. Nos casos de autuação em flagrante porIni n" 6-368/76. antes de fomecer a nota de culpa ao indiciado,por despacho, deveá justificar os motivos qu" u ro*"*uã pu* odo fato, obedecendo à disnosições a. Ài:7"'ffiâi. ,ioi*legal.

juntada aos autos.
a nota de ciência das garantiÍls consti cuja cópia sení

l9

folha onde consta sua

scn extensas de termos de
, repetir apenas os

júzo de valor, salvo

a remessa dos
apreendidas. Se as apreendidas já

nenti, apresentado
vo auto, salvo se

tipificados na
autoridade policial,

penal
referido diploma

licial deven! sob

citadas para a
deverão no auto de

caput do aftigo
flagrante, autoridade policial

assistência e

direitos e garantias
Federal.



Parágrafo rinico. O nreso passará recibo da not4 q
fJH" ou por drras restemunhas, or*,a. irã"ã J,ft,,

Art. 121. Na lavratu
conduzido apenas **oru a"T..dL.l!o $3.nriso em

seu mterrogatório, aprís a oi

AÍt. 123. Em todos os casos de prisão,medidas necessrírias à preservação da integridade ffsica eque as circunstâncias o exrgrem, seni submetido a exame de

farágrafo único. O prcso deverá ser cocondizentes com a dignidade da pessoa humana,sihrações outras além daquelas tnerentes à condição de custodi

AÍt. 124. Encerrada aporiciaJ"ierãinaãruffi;]"** do auto de prisÍio em

I - a imediata soltura do preso nas hipóteses de livr_ar-se so

II seu recolhimento à prisão, no caso de crimeenquanto nâo prestar fi*çq olvo nas hipóteses do art. 24, § I21.10.76;

Aí. 126. A comunicação de que trata o artigo 5", incisoFederal e o auto de prisão em flagrante serão enviados àcomarca em cuja área ocorreu a prisâo e à autoridade empermaneceftí custodiado, se diversa daquela;

AÍ. I27. Apos as formalidades Iegars, a autoridaderemoção do preso, e remetení a primeira do auto de prisãovlapolicial competente, do município onde

III - a remessa, à autoridade judiciríri4 de cópia do auto

ro.osaril; 
- a identificação datiloscópica do preso, na forma

,_^_- -V. 
- 
-preenchimenb do cadasho de afiecedentes e seurnsututo de ldentificação;

^^- ,---V - a realiztção de diligências complemenhres nos autosseÍ rnstaurado, atendidos os prazos legais.

{rt. D5. Eêtivada***;;; j .;#ã:i:ffi 
,i,o,ffi, ;ü,m.:;",HT,

respectivo inquérito policial.
ocoreu a infração penal,
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devendo
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Att. 128. Quando se trataÍ de prisão de advo
motivo ligado ao exercício da profissão, para a
presença de Íepresêntante da Ordem dos Advogados do
Nos demais cÍ§os, a autoridade policial faní
seccional. (Art. f , I ei 8.906/94)

Art. 129. A prisão em flagrante de pa.rlamentares
ocorreá em caso de crime inafiançrível, devendo a autoridade
e quatro horas, remeter os autos do inquérito à respectiva
da Constituição Federal).

fanágrafo único. Nos demais casos, a autoridade o
estabelecer dia hora e local em que deveá *; ;;i"
referentes a seu cargo.

§ 2 - Em se Eatando de crime afiançável, não
devendo apenÍs ser feita a comrmi".ça" á" fá" *
Procurador-Geral respectivo.

Art. 130. Os vereadores não poderão ser pÍesos em
delito a ele imputado, cometido através de opiniões, palavras
mandato e na circunscrição de seu mruxciplo (v. inciso Vm, arr.

Art. l3l. Os juízes e membros do Ministério Público
senão por ordem j udicial escrita ou em flagrante de crime

§ 1" - No caso de crime inafiançável, a autoridade po
auto de prisão em flagrante, procdeÉ à imediata
membro do Ministério Público ao Presidente do
Justiça, respectivamente, devendo ser observado o disposto nasn's 35, de 14/03/1979 e 75, de 20/05/1993, bem como na Lei

prisão de policiais civis, seja emde mandado judicial, os mesmos, enquanto não perderem
permanecerão em prisão especial durante o curso
transite em julgado.

Panígrafo ri,nico. Nos terÍnos do art. lo da ki n, 5.350, decivil ficani recolhido em sala especial da repartição em que
do seu chefe imediato, sendo-lhe defeso exercer qual
repartição s€m expressa autoização do Juízo a cuja

AÍ. 133. euando na pnítica de infiações penais porufilizqdas armas ou outros bens móveis do paÍrimônio daapreensão e as perícias necessírias, tais objetos deverão ser
de Apoio Administrativo e Financeiro da Policia CiüI.

AÍ. 134. Quando da prisão em flagrante de militarcs,deveá solicitar a presença de um membro da respectiva
nível hieriírquico igual ou superior ao do preso, visando a
auto e, logo aÉs, entregá-lo à unidade militar mais próxima,

a

fins de custódi4

2t

gado por inafiançável, por
lavratura do o mesmo teÉ direito à

sob pena de nulidade.
comunicação expressa à respectiva

s e estaduais apenas
no prazo de ünte

Casa va (§ 3", art. 53,

fic ao parlamentar para
as imunidades

quando se tratar de
no exercício do

, cF/88).

poderão ser presos

após a lal,ratura do
do magishado ou

Tribunal ou da
Complementares
n'8.625/93.

havení nem autuação,
do Tribrmal ou

a
seja em virtúe
de servidoÍes,

da ação penal até que a sentença

11167, o policial
srrv4 a responsabilidade

quer atividade , ou sair da
disposição se

ciüs forem
após a devida

à Diretoria

policial
de prcfeÉncia de

a lavrahrra do

{rt. 132. Quando da

ou



observando o preceifuado na Resolução n. 10/93 , destecopia do auto de prisão em flagrante sení encaminhada à

. AÍ. 135. Aos policiais federais aplicam-s€ as dide novembro de 1957, quanto a prisao especiJ (V.;i
AÍ. 136. O defensor público não podeni ser preso,

!r"dta. *lro em flagrante, cÍrso em que a autoridadecomunicação ao Defensor priblico_Gerall-;;";;';;"
Complementar n" 8O, de 12.01.1994-

Art. 137. Os acentes e firncionários diploruíticos nãodetidos, por estarem imines a toda juriraiça. 
"iíiúããi"irl.

Panígrafo ú'nico. O disposto neste artigo aplica-se,f,mcioruírios con§ularcs de caúeir4 assim como aos seus famil

AÍ. I38. Os cônsules e fimcioruírios consulares hononiriimunidads5 ç6trr relação aos atos praticados no exercício das

AÍ. 139. No caso de prisâo de índio não-integradosolicitada a prcsença de um repÍesentante da Fundação Nacionalcomo curador-

Panâgrafo único. Na lmpossibilidade do comórgão de assistência ao índio, seni indicada pessoa idônea paraneste item.

ou De
Art. 140. A prisiio em flagrante de estrangeiro deveÉ serlegacia de policia Marítim4 Aeroportuíria e de Fronteiraso encamiúamento das peças flagranciais, para as providências cab

Seção II
Da concessão e do retolhimento de Íiança

Art. l4l. Nos casos de crimes afiançáveis na esferaarbitraní a fiança independentemente de requerimento
restriçôes pÍeústas nos arts . 323 e 324do Código de

AÍL 143. Não havení
concessâo de fiança.

distinção entre brasileiro e

Art. 142- euando do exame da afiançabilidade da infraçãodeveni rambem atenrar Darâ 9 dp4gsto ,".-il"i*iãü xr_ru 
"consrituição Federal e ú r_.i" n"r'a.ó7rôô"JlôIols?:",

autos
Art. 144. A decisão que denegar a fiança seá devidamente firndamenrada nos

22

. Conclúda a auhração,
a que pertencer o

10.258/0
da tri n" 3.313, de 14

- prisão especial)

por ordem júicial
po tcial faní a imediata

rso II do art. 44 ü Lei

ser presos ou

aos cônsules e

somente gozarão de
consulares.

ou seta
lndio para funcionar

pareclmen de reprcsentante de
a função prevista

à Divisão
Polícia Federal, com

S.

icial, a autoridade
, desde que haja qualquer rtas

Processo penal

, a aüoridade
do art. 5" da

para efeito de

autuado.



fut. 145. Para arbitrar a fiança a autoridade polic
rigorosamente o preceituado nos artigos 322 e 326 do Códi
fi rndamentando sua decisão.

{rt. 146. O recolhimento de {iança prestada seú feito
Estado e, nas localidades onde não houver agência desse estabe
feita no órglio fazen&írio estadual respectivo.

Panigrafo ú,nico. O recolhimento da fiança prestada nos
julgamento sejam da competência da Jusüça Federal será feito
Federal e, caso não haj4 em algum banco oficial do Estado.

AÍt. 147 . Quando a autuação ocorrer fora do honírio de
do órgão fazendfuto, havendo arbitramento de fianç4 o escrivão
autos o recebimento, lavrando, posteriormente, o termo no livro

Art. 148. O depósito de valores em dinheiro será feito
primeiro dia útil seguinte ao recebimento, ressalvados os
impossibilidade .

Art. 149. Juntar-se-ão nos autos do inquérito, a ceÍtidão
comprovante do recolhimento.

AÍ. 150. A Superinrendência de Polícia Judicirária
expediente circular os valores referentes à fiança, trimestralmente
Delegacias, até que nova legislação discipline a matéria.

CAPÍTI]LO VII

DAS COISAS APREENDIDAS

Art. l5t. Nos cartórios das unidades policiais havení
chave privativa para guarda das coisas apreendi,tas.

{rt. 152. As coisas apreendidas e recolhidas no depósito,
competente, ficarão sob a responsabilidade do chefe de cartório
funcioniírio expressamente designado pela autoridade policial.

Panágrafo único. As coisas apreendidaq deverão ser
etiquetas, da qual deverão constar a data, características do
número do Boletim de Ocorrência ou do Inquérito policial

Art. 153. As coisas arrecadadas somente serão recolhides
lavratura do respectivo auto de apreensão.

Panágrafo único. Por ocasião do recolhimento, o
conferiú o material recebido e o guardaná em lotes devidamente n
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banco ofrcial do

apÍesentar em



acondicionada no depósito, seftí guardada em local apropriado,
documentação comprobatória de seu destino.

Art. 154. Quando a coisa apreendida, por sua natureza

Art. 155. Realizada a períci4 a autoridade
brevidade possível, a remessa das coisas apreendidas ao
inquérito o comprovante da remessa.

Art. 15ó. As movimentações porventura sofridas
deverão ser comprovadas através de documento que sená j
apreensão eústente no depósito.

AÍt. 157. Quando cabível, a restituição de coisas
termo próprio, observando-se o disposto no aÍ. 120 e panígrafos

Art. 158. O termo de restituição deveá conter a
se estií restituindo, bem como a data, local e qualificação da
restituição, e ainda a indicação do procedimento policial a que se

fut. 159. Não se eüdenciando a infração penal e,
havendo indiciamento, ou nas hiÉteses em que não for
proprietifu:io, os bens e valores apreendidos ou arrecadados
depósito de cada Delegacia, com etiquetas contendo
policial a que se referem, aguardando Írs possíveis vítimas
autoridade policial deveÉ divulgar nos órgãos de imprensa e no
disponibilidade de bens na Delegacia, a fim de se localiz:t.

AÍ. 160. Sob pena de responsabilidadg salvo
expressamente proibido o uso de objetos apreendidos por
na condição de fiel depositrário.

. - Art. 16l. Apos o trânsito em julgado da sentenç4 a autori
ao Juú competente ürtorrzzlcfio para incineração da substância
que será êita pela Delegacia Especializada.

§ r'. Havendo o deferimento, sení procedida imediata
Delegacia Especializada lavrando-se auto circunstanciado,
policial, por duas testemuúas e por repÍesentante do órgão
observadas as normas do art. 40 daLein" 6.368176.

. § 2". A solicitação a que se refere o caput é dispnsável
plantaçôes, em face do disposto no panígrafo 2 io arf. +O aa f,ei n"

CAPÍTULOvIU

DO SEQÚESTRO E DA II§DISPOMBILIDN)E

volume, não puder ser
se aos autos a

policial com a
órgão te, juntando ao

uÍl
coisas apreendidas
à cópia do auto de

CPP.

descrição do bem que
a quem se faz a

conseqüênci4 não
a vítima ou

set guardados no
do procedimento

ou proprietrários. A
da Polícia Civil a

s proprietririos.

policiai
legal, fica

s, ainda que

policial solicitará
apreendida

através da
pela autoridade

saúde competente,

uando se tratar de
.368176.

BENS
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sení feita mediante



Art. 162. SemPre que

bens imóveis com os PÍoventos da inÊação, a autoridade Policial

competente pelo seqüestro desses

(v. art. 127, CPP).

bers, ainda que teúam sido

Panágrafo único. A mesma proüdência sení adotada

móveis adquiridos nÍ§ mesnx§ circunstâncias e não sujeitos à

132 do Código de Processo Penal)'

Art. 163. Efenrado o seqüestro, a autoridade policial

AÍ1. 164. Tratando-se de apuração de crimes que

improbidade administrativa" a autoridade policial representará ao

indisponibilidade dos bens do indiciado, em face do que dispõe o

37, da Constituição Fedeml. N . út' 7', L. 8.429192)

CAPÍTULOIx

DOS INCIDENTES

concluir o inquérito com a indispensivel
prejudicada conforme o preüsto no inciso

§lo, aÍt. 4o, dal*i9.613198.

do inquérito, bem como dos laudos periciais

no art. 25 da presente lnstrução.

prestezÀ a fim de

I do art. l3l do Código

porventura

Art. 165. Quando, no curso da investigaçÍío, houver indíci
por parte de magistrado ou membro do Ministério Público,

remeteÉ imediatamente os autos ao Tribunal comp€tente ou

restauração, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 541 e

de Processo Penal.

Parágrafo único. Para a restar.ração de que trata este artigo

aÍqulvo, cópias da portaria instauradora ou do auto de prisão em

AÍÍ. 167. Quando a autoridade superior veriÍicar a

inegularidades na condução do inquérito, podeú avocá-lo e

outra autoridade policial, eÍrcaminhado-se cópia xerogr:ífica

Correições e Disciplina da Polícia Civil.

Art. 168. Na hipótese das inegularidades serem

Gerência de Correições e Disciplina da Polícia Civil, a
DiretoÍia-Geral da Polícia Civil.

AÍt. 169. No caso de avocação ex oficio, o inquérito

correição extraordinrária" solicitada pela autoridade recebedora

Gerência de Correições e Disciplina da Polícia Civil, antes

presidência a outra autoridade policial.
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AÍ. 170. Em qualquer «tso, a avocaÉo sení sempre
despacho nos autos.

AÍ. l7l. Tratando-se de avocação motivada por
responsível pela correição sugerirí ao Gercnte de Correições e
Civil medidas disciplinares que entender cabíveis.

Art. 172. A transferência de inquéritos de uma unidade
mesma circunscriçiio, quando necesúriao senâ semprc propostá,
autoridade policial que o presidfu, ao Superintendente da Po
concordando com a transfer€nci4 a determinani mediante

Panágrafo único. Em caso de inquérito policial já
Poder Judicirário quando a aansferência implicar em mudança de j

Aí. 173. Os inquéritos oriundos de outras instituições po
no livro de Registro de Inqúritos Policiais, recebendo novo
autuação, que serão determinados por meio de despacho
a expedição de nova portaria e a renumeração das folhas de ori

Paágrafo único. Para efeito de controle, a capa anterior
procedimento.

{rt. 174. Os inquéritos transferidos de uma para outra
do Estado de Goirís terão a srür entrada e a sua saída anotadas nos
Registro de Entrada de Inquéritos Policiais Orimdos de Delegac
de Goiás e Regisho de Remessa de Inquéritos Policiais a Del
Estado de Goiás, mantendo-se número de registro, cap4 au
folhas originárias.

serão atendidos, dentro do prazo legal, pela autoridade policial

Panágrafo único. Na ausência legal do presidente do inq
redistribúção, cabení ao superior imediato designar outra
promover as informações.

TÍTULO II

DAS PROVIDÊNCIÂS REFERENTES ÀS INI'RA
DE MENOR POTENCIAL OTf,NSTVO

Art. 176. Por infrações de menor potencial ofensivo
abstratamente apenadas com até dois anos de privação de I
do procedimento a elas cominado por lei processual.

An. 177. Cabe à autoridade policial encarregada de
potencial ofensivo, em seu procedimento, observar os
informalidade, economia processual e celeridade.
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AÍ. 178. A autoridade policial devení observar que o
Oconência é peça intermediiíria entre o Boletim de Ocorrência
devendo conter todos os indispensáveis ao o
forma do art. 4l do Codigo de Processo Penal.

{rt. 179. Antes de
a autoridade policial deve:

iniciar a confecção do Termo C

I - certificar-se da existência do fato noticiado;

il nos casos de flagrante, ouvir informalmente
testemunha-s para formar conücção sobre o fato, sur reperc
penal e a adequação tipica

III - excetuando-se os cÍlsos de flagrante, a auinvestigaórios pam obter os requisitos n"""raarior'
Circunstanciado de OcorÉncia

Art. 180. Em caso de dúvida sobre a existência do fatoinsuficiência de dados para o reglstro do Termo Circ
recomenda-se que seJa registrado Boletim de Ocorrência
investigação.

se caracteriza.ta a existência de infiação de
determinaná a confecção de Termo Ctrcunstanciado de Ocorrência;

§ 1.. Após a investieação necessrária, formada a conücção,
decidiní o destino da comrlnlcação (BO):

I

AÍ. l8l. A autoridade policial devení observartipificados como infr+ões de menor potencial
circunstáncias complexas, que requerem a realização de dilidetermina que nesses cÍlsos seja instaurado inquérito policial

Panígrafo rlnico. Verifi cando a autoridade
pode ser esclarecida após nápida investigaçiio,
economla processual, proceder à diligências

Circunstanciado de Ocorrência. AdeveÉ ocorrer apenas em casos especialíssimos.
descoúecido.

Art. 182. Em neúuma hipótese o Termo Cücunstanciado
remetido ao Juizado Especial Criminal sem o rol dequalificadas. Recomenda_se que, Junto à qualificação da testemreferência iàs razões de sua CIência dos fatos (ex.: testem
testemunha por ouvir dizer;
vítima).

testemunha que tem coúecimento fatos através da
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Art. 183. Os objetos e documentos usados para a pútica da

apreendidos em termo PróPrio e remetidos ao Poder Judicirírio com

§ l'. Devem acomPanhar o Termo Circun§anciado de

médico e/ou os laudos referentes a outros exaÍnes reqúsitados Pela

bem como cóPia do documento de dentidade civil do autor do fato;

§ 2". A autoridade Policial devení determinar a identi

do fato, caso ele não seja civilmente identificado (aÍt. 1'da lÉi 10'0

Art. 185. O Termo Circunstanciado de Ocorrência

vítima" rePresentante legal (quando for o caso), noticiante'

possível), autoridade Policial e escnvao.

§ 1'. Todâs as copias anexadas ao Termo Circunstanciado

§ 3'. O Terrn

receberá caPa e terár

policial.

o Circunstanciado de OcorÉncia será

suas folhas numeradas pelo escrivão e

AÍt. 186. A autoridade Policial exPediná Termo

Comparecimento do autor do delito ao Júzado EsPecial

constarão daê hora e local da audiência preliminar, conforme di

§ 1o. Apesar do silêncio da Lei 9.099t95 sobre qualquer

vítima esta deveÉ ser informada das providências adotadas

bem como da data da audiência Preliminar' se for o

Vítima

ser autenticadas.

§ 2'. O despacho de remessa do Termo Circunstanciado

assinadã pela autoridade policial'

TÍTULO III

DAS PROVIDÊNCIAS RELACIONADAS A ATOS"'- - -pnlircADos 
PoR cRIANÇÀs E ADoLE

AÍt. 187. Para a aPlicação do disPosto neste CaPítulo

atenlaná Para o att. 2" da ki n" 8'069/90' que considera

de idade incompletos e, adolescente' aquela entre doze e dezoito

Art. 188. As crianças surpreendidas na pnitica

imediatamente entrcgues aos pais ou responúveis' mediante
de

de responsabilidade
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expedido pela autoridade policial e assinado pelos pais ou
feita comrmicação, via oficio, ao Conselho Tutelar oq na falta

Conselho Tutelar, se no expediente, e, ao S.O.S. Crianç4 se no
ao Juiz de Direito da respectiva Comarca.

fut. 189. Em caso de flagrante de adolescente por
autoridade policial adotaná uma das seguintes providências:

I - encamiúamento incontinenti à delegacia especial
objetos apreendidos e as pessoas maiores de dezoito anos que,
presas com o adolescente;

II - no caso do inciso anterior, após as providências
caso, a autoridade policial encaminhani o adulto à repartição po

III - onde não houver delegacia especializada lavrani o
boletim de ocorrência sircrrnstanciado, na forma do art. 173

observando sempre o disposto nos arts. 174 e 175 da mesma Lei.

Art. 190. Nos casos envolvendo crianças e adolescentes,
devená ainda observar as orientações do Juizado respectivo e do

AÍt. 191. Havendo dúüda quanto à menoridade do
determinanl de imediato, diligências visando a verificar
impossibilidade da solução do impasse em tempo hrábil,
fosse.

Panágmfo únim. Para efeito de confrontação, e
autoridade policial podeÉ determinar a identificaçâo com
infrator, conforme previsão do aÍ. 109 do Estatuto da Criança e

TITULO Iv

DOS LIVROS CARTORÀRIOS

Art. 192. São liwos cartonlrios de uso obrigatório:

instituições policiais, atendido, nos ultimos dois casos, o artigo 34

II - Livro de Registro de Remessa de Inquéritos Policiais ao

III - Liwo de Regisho de Entrada de Inquéritos
Delegacias de Polícia do Estado de Goirís;

IV - Livro de Regisho de Remessa de lnquéritos Po
Polícia do Estado de Goiris;

a Delegacias de
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V - Livro de Fianç4 destinado ao regisro de termos de

art.329 do Código de Processo Penal;

VI - Livro de Registro Ocorrências;

VII - Liwo de Registro de Entrada de Expedientes;

VIII - Liwo de Regiseo de Saída de Expedientes;

D( - Livro de Registro de Inventiários e Patrimônio da Dele

X - Livm de Registro de CaÍtas PÍ€catórias;

)(I - Liwo de Registros Especiais, destinado à escn

Policiais, já aforados ou não, oritrndos do Poder Judiciririo'

diligências expressamente determinadas;

XII - Livro de Registro de Termo Circunstanciado de

transferidos de outrâs unidades policiais e os oriundos de outras

XIII - Liwo de Regisro de Remessa de Termo C

)([\r' - Liwo de Registros Especiais, destinado à e

Circunstanciado de Ocorrência oriundos do Poder Judicirário,

diligências expressamente determinadas.

AÍ. 193. Os livros cartonáíos obrigatórios conteÍão

enceramento, assinados pela autoridade responsiível pela unidade

rubricaná todas as folhas.

Paragrafo único. O termo de encerramento sení la
preenchimento do livro, ou quando de sua eventual substituição

Art. 194. Os livros obrigatórios ficarão sob a guarda e

ou escrivÍÍo encarregado do cartório, a quern competirá pro

AÍt. 195. Os livros cartonírios serão escriturados com

preta não podendo conter msunrs, ernendas ou entÍelinha§, o

estranhas a sua finalidade.

Art. 196. Os registros lavrados nos livros

cancelados.

Panlgrafo único. No caso de erro ou rasurÍr no

registro com a reüficação necessrí'ria, fazendo-se menção ao

Art. 197. O cartório de cada unidade policial teni o
usuals, pastas destinadas ao arqúvo de Instruções Nonnati

Portarias e demai s expedientes provenientes da administração da Policia Civil.
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TÍTULO V

DA ESTATÍSTICA POLICIAL CTVIL

Art. 198. A autoridade policial compete remeter ao su

de estatística da Diretoria-Geral da Policia Civil, até o dia 05

preferencialrnente Por meio eletrônico ou através de Boletim de

dados Previstos em modelo definido pelo Setor de Estatística

atendimento às nomtas Previstas
apartado, o que segue:

pela SENASPÂ,ÍJ, além de

I - relação de inquéritos policiais remetidos à Justiça

contendo número de registro, datas de instauração e remessa, as

penais, nomes das vítimas e indiciados/investigados;

II - relação de inquéritos policiais instaurados no período

ao Poder Judicirário, contendo número de registro, data de insta

incidências penais, nomes das vítimas e, se possível' dos

III - relação dos inquéritos em andamento na Delegaci4

períodos contendo número de registro, data de instauração, as

p€nars, nomes das vítimas e, se possível, dos indiciadosii

IV - relação de Termos Circunstanciados de Ocorrência
período, contendo n

respectivas incidências penais, nomes de vítimas e autores do fato;

V - relação de Termos Circunstanciados de Ocorrência

ainda em andamento, contendo número de registro, as respecti

nomes de ütimas e autores do fato;

VI - relaçâo de Termos Circunstanciados de

TÍTULO\rI

DISPOSIÇÕES GERAIS

AÍ. 199. Compete ao agente policial civil com

fato de que tenha coúecimento e que possa interessar à

Art. 200. Toda irregularidade ocorrida nas unidades

incontinenti, comunicada ao superior da ciÍcunscrição, sob pena

Art. 201. Nas matérias e entÍevistas concedidas aos

Delegacia, lavrados em outros períodos, contendo número

instauração, as respectivas incidências penais' nomes de víümas e

autoridade policial deveni seguir as orientações da Assessoía de da DGPC.
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Art. 202. As autoridades Policiais deverão observar, na di

de comwricação, de nomes de Pessoas tidas como susPeitas ou

policiais, os princípios estatuídos nos lnclsos

Constituição Federal.

Art.203. As notícias de crimes cuja investigação esteja

específicas das Delegacias Especializadas serão a elas

nápido possível.

TÍTT]LOvII

DAS DISPOSIÇÓBS rnvAls

Art. 204. Cada exemPlar desta tnstrução Normativa será

da unidade policial e deveú constar da carga e do inventirio da

ArL 205. Enquânto não forem distribúdos novo

anteriormente serão os existentes utilizados até seu

anotações necessírias ao fiel cumprimento desta lnstrução'

Art. 206. A presente lnstrução Normativa entrariá

data de sua Publicação no Diiário Oficial do Estado de Go

em contná.rio, principalmente a Instrução Normativa no. 01/96.

CONSELHO SUPERIOR DA POLÍCIA CIUL
CIOIÁS, em Goiânia, aos 2 de dezembro de2004'
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