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Florianópolis, 20 de Julho de 2021. 

 

 

 

Excelentíssimas Senhoras Delegadas de Polícia, 

Excelentíssimos Senhores Delegados de Polícia, 

 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS DURANTE A 

OPERAÇÃO LEGALIDADE ESTRITA 

 

 

CONSIDERANDO a atribuição constitucional das Polícias Civis para o exercício 

das funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares (art. 

144 da CF); 

CONSIDERANDO as atribuições da Polícia Civil previstas no art. 106 da 

Constituição do Estado de Santa Catarina; 

CONSIDERANDO que ao Delegado de Polícia cabe exercer as funções de polícia 

judiciária e a apuração de infrações penais consideradas de natureza jurídica, essenciais e 

exclusivas de Estado e, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da 

investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, 

que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das 

infrações penais art. 2 §1º da Lei 12.830/13; 

CONSIDERANDO o Enunciado nº1 que dispõe “A autoridade policial, Delegado de 

Polícia regularmente investido no cargo, exerce função jurídica e policial, essencial e 

exclusiva de Estado, sendo a ela garantida autonomia técnico-jurídica e operacional para 

interpretar o ordenamento e decidir, de modo impessoal e fundamentado, quanto ao rumo 

das diligências adotadas e quanto aos juízos de tipicidade, ilicitude, culpabilidade e demais 

avaliações de caráter jurídico imanentes à presidência da investigação criminal”. (Portaria nº 

06/ACADEPOL/2021) 

CONSIDERANDO o disposto no art. 5º incisos III, XLIX garante a, sob a luz da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e Convenção Americana dos Direitos 
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Humanos, a o respeito a integridade física, moral e dos presos, assim como proibição de 

tratamento desumano e degradante; 

CONSIDERANDO o regulamentado pela Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84) e, 

dispõe em seus arts. 40 c/c 85, que o estabelecimento penal deverá ter lotação compatível 

com a sua estrutura e finalidade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à integridade 

física e moral dos condenados e dos presos provisórios, e art. 88 do mesmo diploma que 

prevê os requisitos mínimos para o alojamento do preso; 

CONSIDERANDO o resultado da Assembleia realizada no da 20/07 que aprovou o 

início da OPERAÇÃO LEGALIDADE, na qual foi determinado que a atuação da Polícia Civil 

deverá se pautar nos exatos termos da lei para condução dos trabalhos administrativo e 

policiais; 

CONSIDERANDO que os integrantes da Polícia Penal e Agentes Socioeducativos, 

também iniciaram a OPERAÇÃO LEGALIDADE e, em razão da superlotação do sistema 

penitenciário e socioeducativo, estão impedidos de receber presos e adolescentes em 

conflito com a lei; 

CONSIDERANDO que não compete à Polícia Civil realizar a custódia e transporte 

de presos em razão de mandado ou flagrante delito, ou de adolescentes em conflito com a 

lei, sob pena de desvio de função e violação dos direitos fundamentais dos conduzidos e, 

consequente, responsabilização por abuso de autoridade e improbidade administrativa; 

 

Seguem as orientações que devem ser adotadas pelas Autoridades Policiais, todas 

com fundamento legal e normativo, e com estudo elaborado pela ADEPOL-SC, para 

aplicação nos procedimentos a serem adotados pelas Autoridades Policiais em suas 

Delegacias de Polícia e nos procedimentos elaborados nas conduções apresentadas nas 

Centrais de Plantão Policial e Delegacias de Polícia. 

 

Nas conduções efetuadas pelas polícias militar, rodoviária federal, guardas 

municipais deverão ser adotados os seguintes protocolos: 

 

1. Recebimento de Ocorrências da pela Polícia Militar antes de ingressar na 

Central de Plantão Policial ou Delegacia de Polícia 

 

Conforme previsão do art. 11 §1º da Portaria 085/GABS/SSP/2019, que trata do 

Boletim de Ocorrência integrado, a Polícia Militar somente deverá realizar a condução dos 
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envolvidos na ocorrência para a delegacia de polícia após finalizado seu registro no PMSC 

Mobile. 

Com efeito, não se permitir que a Polícia Militar proceda à confecção de sua 

ocorrência dentro das dependências da Delegacia de Polícia, sendo o acesso reservado 

apenas àqueles que estão efetivamente sendo atendidos pelas equipes policiais. 

 

2. Nas conduções por infração penal de menor potencial ofensivo e infrações 

penais em que se admite o arbitramento de fiança pelo Delegado de Polícia: 

 

a. Antes do recebimento do conduzido, será analisada se há situação de flagrante 

nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal, e enunciado nº 2 da ADEPOL/SC que 

dispõe: A decretação da prisão em flagrante pelo Delegado de Polícia, mediante lavratura 

de auto prisional, como espécie de decisão de indiciamento coercitivo, demanda avaliação 

do requisito temporal, previsto nas hipóteses do artigo 302 do CPP, assim como do requisito 

probatório, consubstanciado na fundada suspeita do § 1º do artigo 304 do CPP, devendo 

fundamentar as razões de fato e de direito da decisão de lavrar ou não o auto de prisão em 

flagrante. 

b. Verificada a situação flagrancial, antes de receber o preso, independente de o 

conduzido apresentar ou não lesões, deverá ser expedida guia de exame de corpo de 

delito “ad cautelam” e o condutor providenciar o laudo pericial, a fim de resguardar a 

equipe de policiais que receberá o preso;  

c. Formalizado o exame de corpo de delito, serão iniciados os procedimentos de 

apuração dos fatos em situação flagrancial e instaurado o termo circunstanciado de 

ocorrência ou auto de prisão em flagrante, conforme o caso; 

d. Tomados os depoimentos do condutor, testemunhas e vítima, e interrogado o 

conduzido, o procedimento será encerrado, com as comunicações de praxe e liberado o 

conduzido, se caso de infração de menor potencial ofensivo; 

e. Tratando-se de auto de prisão em flagrante de crime que admite fiança a ser 

arbitrada pelo Delegado de Polícia (art. 322 do Código de Processo Penal), o conduzido 

será comunicado do valor e, caso não recolhida, poderá o Delegado de Polícia, de forma 

fundamentada, reduzir o valor (art. 325 inciso II do Código de Processo Penal) ou mesmo 

dispensá-la, após emissão do atestado de pobreza, conforme interpretação sistemática dos 

art. 325 inciso I c/c art. 350 e art. 32 §2º do Código de Processo Penal. Considerando ainda, 

o fato de a Polícia Penal não poder receber presos em face da superlotação dos 

estabelecimentos penais; 
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3. Nas conduções por infração penal em que não se admite o arbitramento de 

fiança pelo Delegado de Polícia: 

 

a. Antes do recebimento do conduzido, será analisada se há situação de flagrante 

nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal, e enunciado nº 2 da ADEPOL/SC que 

dispõe: A decretação da prisão em flagrante pelo Delegado de Polícia, mediante lavratura 

de auto prisional, como espécie de decisão de indiciamento coercitivo, demanda avaliação 

do requisito temporal, previsto nas hipóteses do artigo 302 do CPP, assim como do requisito 

probatório, consubstanciado na fundada suspeita do § 1º do artigo 304 do CPP, devendo 

fundamentar as razões de fato e de direito da decisão de lavrar ou não o auto de prisão em 

flagrante. 

b. Constatada a situação flagrancial, deverá o Delegado de Polícia, antes de 

receber o preso, certificar-se de que há vaga na cela da unidade policial. Havendo vaga, 

será dado início aos trabalhos; 

c. Verificada a situação flagrancial, antes de receber o preso, independente de o 

conduzido apresentar ou não lesões, deverá ser expedida guia de exame de corpo de 

delito “ad cautelam” e o condutor providenciar o laudo pericial, a fim de resguardar a 

equipe de policiais que receberá o preso;  

c. Formalizado o exame de corpo de delito, serão iniciados os procedimentos de 

apuração dos fatos em situação flagrancial e instaurado o termo circunstanciado de 

ocorrência ou auto de prisão em flagrante, conforme o caso; 

d. Tomados os depoimentos do condutor, testemunhas e vítima, e interrogado o 

conduzido, o procedimento será encerrado, com as comunicações de praxe; 

e. Não sendo possível o encaminhamento do preso para unidade prisional, o Poder 

Judiciário e o Ministério Público deverão ser imediatamente comunicados, visando agilizar a 

análise do procedimento e determinar o destino do preso; 

 

Observação 1: No caso de não haver vaga na cela, obedecendo-se os critérios da 

Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84, art. 88), deverão os policiais responsáveis pela 

apresentação da ocorrência permanecer na custódia do conduzido até a que o juiz 

determine o destino do preso referente ao procedimento já findo, para que o seja 

desocupada a vaga da unidade policial, para somente então, iniciar-se os procedimentos 

para o recebimento da nova ocorrência. 
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Observação 2: Havendo conversão da prisão em flagrante em preventiva e não 

havendo vaga no sistema penal para o seu recebimento, o Poder Judiciário deverá ser 

instado a se manifestar acerca da forma de cumprimento dos direitos do preso (alimentação, 

asseio, higiene, visitas) não sendo admitido que tais gastos sejam arcados pela Polícia Civil 

ou que Policiais Civis fiquem na escolta ou custódia durante o exercício desses direitos. 

Ainda, como opção, deve ser sugerida ao Poder Judiciário que, no caso da 

conversão da prisão em flagrante em preventiva, que seja determinada a custódia dos 

presos nas celas das guarnições da polícia militar e do corpo de bombeiros do Estado. 

 

4. Procedimento de prisão em flagrante nos casos de tráfico de drogas: 

 

a. Antes do recebimento do conduzido, será analisada se há situação de flagrante 

nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal, e enunciado nº 2 da ADEPOL/SC que 

dispõe: A decretação da prisão em flagrante pelo Delegado de Polícia, mediante lavratura 

de auto prisional, como espécie de decisão de indiciamento coercitivo, demanda avaliação 

do requisito temporal, previsto nas hipóteses do artigo 302 do CPP, assim como do requisito 

probatório, consubstanciado na fundada suspeita do § 1º do artigo 304 do CPP, devendo 

fundamentar as razões de fato e de direito da decisão de lavrar ou não o auto de prisão em 

flagrante. 

b. Constatada a situação flagrancial, deverá o Delegado de Polícia, antes de 

receber o preso, certificar-se de que há vaga na cela da unidade policial. Havendo vaga, 

será dado início aos trabalhos; 

c. Verificada a situação flagrancial, antes de receber o preso, independente de o 

conduzido apresentar ou não lesões, deverá ser expedida guia de exame de corpo de 

delito “ad cautelam” e o condutor providenciar o laudo pericial, a fim de resguardar a 

equipe de policiais que receberá o preso;  

d. Deverá o condutor da ocorrência apresentar documento escrito e assinado 

pelo proprietário da residência autorizando a entrada no local e o registro, em vídeo 

(câmera policial ou celular), da autorização, na qual o proprietário da residência autoriza a 

entrada no local (STJ HC 635014/SP e STJ HC 598051/SP); 

e. Formalizado o exame de corpo de delito e verificada autorização para entrada 

em documento e registro de vídeo, serão iniciados os procedimentos de apuração dos fatos 

em situação flagrancial e instaurado o termo circunstanciado de ocorrência ou auto de 

prisão em flagrante, conforme o caso; 
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f. Tomados os depoimentos do condutor, testemunhas e vítima, e interrogado o 

conduzido, o procedimento será encerrado, com as comunicações de praxe; 

g. Não sendo possível o encaminhamento do preso para unidade prisional, o Poder 

Judiciário e o Ministério Público deverão ser imediatamente comunicados, visando agilizar a 

análise do procedimento e determinar o destino do preso; 

 

Observação 1: No caso de não haver vaga na cela, obedecendo-se os critérios da 

Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84, art. 88), deverão os policiais responsáveis pela 

apresentação da ocorrência permanecer na custódia do conduzido até a que o juiz 

determine o destino do preso referente ao procedimento já findo, para que o seja 

desocupada a vaga da unidade policial, para somente então, iniciar-se os procedimentos 

para o recebimento da nova ocorrência. 

Observação 2: Havendo conversão da prisão em flagrante em preventiva e não 

havendo vaga no sistema penal para o seu recebimento, o Poder Judiciário deverá ser 

instado a se manifestar acerca da forma de cumprimento dos direitos do preso (alimentação, 

asseio, higiene, visitas) não sendo admitido que tais gastos sejam arcados pela Polícia Civil 

ou que Policiais Civis fiquem na escolta ou custódia durante o exercício desses direitos. 

Ainda, como opção, deve ser sugerido ao Poder Judiciário que, no caso da 

conversão da prisão em flagrante em preventiva, que seja determinada a custódia dos 

presos nas celas das guarnições da polícia militar e do corpo de bombeiros do Estado. 

 

5. Quanto à segurança das Delegacias de Polícia e dos policiais que atuam em 

plantões de forma isolada: 

 

As unidades que atuam com apenas um único policial no plantão devem ser 

imediatamente fechadas, devendo as conduções das polícias militar, rodoviária federal, 

guardas municipais serem encaminhadas para a Central de Plantão Policial com estrutura 

adequada para o recebimento das ocorrências. 

 

6. Quanto à segurança dos policiais no desempenho de diligências para 

instrução de investigações policiais:  

Não deve ser permitido que policiais realizem diligências: 

a. Sozinhos, devendo estar sempre acompanhado de 1 ou mais policiais conforme 

a natureza do crime, local da diligência e alvo da investigação; 
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b. Realizar operações policiais de cumprimento de mandados de prisão e busca e 

apreensão sem equipamentos mínimos, que devem ser fornecidos pelo Estado, de 

acordo com a natureza do crime, local da diligência e alvo da investigação (rádios para 

comunicação; kit de arrombamento; arma longa em condições de uso; kits de primeiros 

socorros; lanternas); 

c. Condução de viaturas sem plenas condições de circulação; 

 

Os procedimentos a serem adotados deverão ser comunicados ao Poder Judiciário 

e Ministério Público local pelos Delegados Regionais via ofício, a fim de lhes dar ciência da 

operação desencadeada e das restrições e dificuldades dos trabalhos desempenhados pelo 

Polícia Civil. 

Segue anexo, documento com as razões de fato e de direito que fundamentam as 

condutas recomendadas. 

 

 

 

VIVIAN GARCIA SELIG 
Presidente da ADEPOL-SC 

 

 

TIAGO GONÇALVES ESCUDERO 
Conselheiro Fiscal – 1º Suplente 

 
  



 

 

Associação dos Delegados de Polícia do 
Estado de Santa Catarina 

 
Pessoa jurídica de direito privado, declarada de utilidade pública pela Lei Estadual nº 5.126/1975 

CNPJ nº 83.283.507/0001-27 

 

Endereço: Rua João Pinto, nº 30 – Edifício Joana de Gusmão –Sala 401 – Centro – Florianópolis/SC 
Telefones: (48) 3028-8836 e (48) 98848-3132 – E-mail:adepolsc@adepolsc.org.br – Site:www.adepolsc.org.br 

 
 
 

FUNDAMENTO LEGAL E NORMATIVO DA OPERAÇÃO LEGALIDADE 
 

 

 

 

 

Considerando o resultado da Assembleia realizada no da 20/07 que aprovou o 

início da OPERAÇÃO LEGALIDADE, na qual foi determinado que a atuação da Polícia Civil 

deverá se pautar nos exatos termos da lei para condução dos trabalhos administrativo e 

policiais. 

Foram elaboradas orientações que devem ser adotadas pelas Autoridades Policiais, 

todas com fundamento legal e normativo, e com estudo elaborado pela ADEPOL-SC, para 

aplicação nos procedimentos a serem adotados pelas Autoridades Policiais em suas 

Delegacias de Polícia e nos procedimentos elaborados nas conduções apresentadas nas 

Centrais de Plantão Policial e Delegacias de Polícia. 

 

Confecção de Boletim de Ocorrência pela Polícia Militar antes de ingressar na 

Central de Plantão Policial ou Delegacia de Polícia 

 

Respeitando o previsto na Portaria 085/GABS/SSP/2019, que trata do Boletim de 

Ocorrência integrado, em seu art. 11 §1º, a Polícia Militar somente deverá efetivar a 

condução dos envolvidos na ocorrência para a delegacia de polícia após finalizado seu 

registro.  

 

Art. 11. ... 

§ 1°. Obrigatoriamente, a guarnição da Polícia Militar deverá encerrar a ocorrência 

no PMSC Mobile antes da apresentação de pessoas e/ou objetos na Delegacia de 

Polícia Civil. 

 

Tal medida se faz necessária para evitar acúmulo de viaturas policiais nas unidades 

da Polícia Civil, criando tumulto e problemas com outras guarnições que já estão sendo 

atendidas e com a população que procura os serviços da Polícia Civil. 
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Nesse sentido, deve-se evitar que a Polícia Militar proceda a confecção de sua 

ocorrência dentro das dependências da Delegacia de Polícia, reservando o acesso apenas 

àqueles que estão efetivamente sendo atendidos pela equipe plantonista. 

 

EXAME DE CORPO DE DELITO “AD CAUTELAM”1 

 

Policiais Civis não são médicos e não tem atribuição ou conhecimento para aferir se 

há lesões internas no conduzido. No entanto, há lesões que não podem ser visualizadas, e 

se não percebidas, caso venha o preso acusar algum problema de saúde após o seu 

recebimento e ingresso nas dependências da unidade policial civil, são capazes de gerar 

responsabilização dos policiais civis que atuaram na ocorrência. 

O exame de corpo de delito "ad cautelam" não integra do auto de prisão em 

flagrante delito como documento obrigatório, porém, nada impede que o Delegado de 

Polícia, no exercício das prerrogativas que lhes foram conferidas no art. 6º inciso VII do 

Código de Processo Penal e art. 2º §1º da Lei 12.830/13, determine realização do exame de 

corpo de delito. 

Este exame corpo de delito confere uma dupla garantia. O exame de corpo de 

delito "ad cautelam" é uma garantia para o condutor do indivíduo capturado, de que 

respeitou sua incolumidade física, e uma garantia para o Delegado de Polícia, e demais 

policiais, de que estão recebendo o preso sem lesões. 

O art. 158-A, ao tratar da cadeia de custódia, deixa evidente que se faz necessário 

rastrear e documentar a história cronológica de um vestígio, garantindo que foi respeitada a 

incolumidade física do conduzido por parte dos condutores e, depois, pelos policiais civis 

que assumiram a ocorrência. 

Portanto, a exigência do exame de corpo de delito “ad cautelam”, além de dupla 

garantia, caracteriza uma prerrogativa que pode ser exercida a qualquer momento pelo 

Delegado de Polícia responsável pelo procedimento. 

 

DISPENSA DE FIANÇA PELO DELEGADO DE POLÍCIA 

 

Visando conferir a maior eficácia possível aos Direitos Fundamentais do 

investigado, entende-se, por analogia, ser admissível ao Delegado de Polícia proceder 

dispensa de fiança, diante da hipossuficiência do cidadão autuado em flagrante delito, em 

                                                           
1
 https://huggoleo.jusbrasil.com.br/artigos/815993011/responsabilidade-na-conducao-do-flagrado-para-a-realizacao-do-exame-de-corpo-

de-delito-ad-cautelam 
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respeito aos ditames do artigo 32 §2º e art. 326, §1º, I e 350, todos combinados com o artigo 

3º do Código de Processo Penal. 

A partir de uma interpretação sistemático-teleológica, postula-se que quando o 

legislador dispôs no art. 325 do CPP que o valor da fiança será fixado pela “autoridade”, 

utilizou o termo para referir-se tanto à autoridade judiciária quanto à autoridade policial, pois 

o legislador, quanto quer tratar de regra genérica para essas duas autoridades, não adjetiva 

este termo, e quando quer estabelecer uma ou outra, assim o faz, como ocorre no art. 321 

do CPP, em relação ao juiz, e no art. 322 do CPP, no que se refere à autoridade policial. 

A avaliação da capacidade econômica do indivíduo feita pelo Delegado de Polícia 

não deve causar estranheza, na medida que o próprio Código de Processo Penal, na forma 

de seu artigo 32, §2º, aduz que a comprovação de pobreza de alguém poderá ser feita por 

meio de atestado emitido pela Autoridade Policial. 

A Portaria 06/ACADEPOL/2021 apresentou os primeiros 10 enunciados a fim de 

orientar a atuação das Autoridades Policiais e, o enunciado 3 apresenta a seguinte redação: 

Ao analisar as condições econômicas do conduzido, caso o Delegado de Polícia verifique 

que o preso é hipossuficiente financeiramente, fica-lhe autorizada a dispensa fundamentada 

de fiança nos crimes cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior 

a 4 (quatro) anos e desde que não se configurem nenhuma das hipóteses dos artigos 323 e 

324 do CPP.  

Ainda, deve-se considerar que, em razão de a Polícia Penal não estar recebendo 

presos em razão da superlotação do sistema carcerário, a manutenção do conduzido nas 

dependências da delegacia de polícia quando possível a adoção de providências para evitar 

tal constrangimento, caracteriza grave ofensa aos seus direitos fundamentais, não podendo 

o Delegado de Polícia coadunar com tal violação. 

 

RECEBIMENTO DE CONDUZIDOS EM FLAGRANTE DELITO EM QUE NÃO SE 

ADMITE ARBITRAMENTO DE FIANÇA PELO DELEGADO DE POLÍCIA 

 

A Polícia Civil deve respeitar à lotação máxima de presos nas Delegacias e 

Contrais de Plantão Policial: 

A Constituição Federal, em seu art. 5º incisos III, XLIX garante a, sob a luz da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e Convenção Americana dos Direitos 

Humanos, a o respeito a integridade física, moral e dos presos, assim como proibição de 

tratamento desumano e degradante, regulamentados pela Lei de Execução Penal (Lei 

7.210/84) e, dispõe em seus arts. 40 c/c 85, que o estabelecimento penal deverá ter lotação 
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compatível com a sua estrutura e finalidade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à 

integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios. 

O artigo 88 da Lei 7.210/84 estabelece os requisitos mínimos para a acomodação 

de presos: 

 

Art. 88. O condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, 

aparelho sanitário e lavatório. 

Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular: 

a) salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e 

condicionamento térmico adequado à existência humana; 

b) área mínima de 6,00m2 (seis metros quadrados). 

  

Não por outro motivo, a Lei Estadual n. 12.116/02 impede a Polícia Civil de 

custodiar recusados pelos estabelecimentos prisionais e socioeducativos: 

 

Art. 2º As celas existentes junto às delegacias de polícia não se constituem em 

estabelecimentos penais, só podendo abrigar presos temporários nos termos da Lei 

nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989, e presos em flagrante delito, enquanto 

necessários à investigação policial. 

§ 1º Excepcionalmente, enquanto não houver vagas suficientes nos 

estabelecimentos penais do Estado, será admitida a ocupação das celas junto às 

delegacias de polícia, desde que, juntas, possuam capacidade lotacional igual ou 

superior a dez vagas, e que sejam administradas pela Diretoria de Administração 

Penal, da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, mediante convênio 

específico com a Secretaria de Estado da Segurança Pública. 

§ 2º Findo o interesse investigatório, de que trata o caput deste artigo, o preso será 

formalmente apresentado ao responsável do estabelecimento penal da jurisdição. 

 

Com efeito, devem os Delegados Regionais de Polícia oficiar o Poder Judiciário, 

Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil e Defensoria Pública local informando a 

capacidade máxima para a acomodação do preso durante a confecção dos procedimentos 

policiais. 

Deverá constar, ainda, informações sobre a estrutura da cela, como ausência de 

colchões, chuveiro, espaço para banho de sol e recursos para alimentação dos presos. 
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Ressalte-se que, havendo conduções que ultrapassem o limite previsto em lei, o 

recebimento da ocorrência oriunda da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Guardas 

Municipais e da própria Polícia Civil somente será iniciado, após decisão judicial informando 

o destino do preso cujo procedimento já está findo. 

O mesmo fundamento fático e jurídico que impede a Polícia Penal e Agentes 

Socioeducativos de receber conduções nas unidades superlotadas, também não autorizam, 

com maior razão, que a Polícia Civil permaneça com presos em capacidade superior a da 

unidade policial, vez que a estrutura, nesses casos, é ainda mais inadequada para a 

custódio de presos. 

Após a abertura da vaga, seja liberando mediante liberdade provisória, seja 

convertendo a prisão em flagrante em cautelar diversa da prisão, será a nova ocorrência 

recebida pela Polícia Civil 

Enquanto não sobrevindo decisão resolvendo tal situação, a fim de evitar 

ilegalidades e responsabilização, o preso permanecerá sob custódia dos policiais que 

efetuaram sua captura. 

Havendo conversão da prisão em flagrante em preventiva e não havendo vaga no 

sistema penal para o seu recebimento, o Poder Judiciário deverá ser instado a se manifestar 

acerca da forma de cumprimento dos direitos do preso (alimentação, asseio, higiene, visitas) 

não sendo admitido que tais gastos sejam arcados pela Polícia Civil ou que Policiais Civis 

fiquem na escolta ou custódia durante o exercício desses direitos. 

Ainda, como opção, deve ser sugerida ao Poder Judiciário que, no caso da 

conversão da prisão em flagrante em preventiva, para se evitar a manutenção do preso em 

local inadequado, que seja determinada a custódia dos presos nas celas das guarnições da 

polícia militar e do corpo de bombeiros do Estado. 

Havendo espaço legal para acondicionamento do preso, este será recebido e 

lavrado o procedimento adequado, observando-se as orientações quanto ao procedimento 

estritamente estabelecido para a operação legalidade. 

 

PROCEDIMENTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE NOS CASOS DE TRÁFICO DE 

DROGAS 

 

Nos procedimentos referentes ao crime de tráfico drogas, além das orientações 

referentes à lotação das celas e do exame de corpo de delito “ad cautelam”, deverão 

também ser exigidos, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ 
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HC 635014/SP e STJ HC 598051/SP), nos casos em que houver ingresso em residência 

sem ordem judicial a apresentação imediata: 

1. Documento escrito e assinado pelo proprietário da residência autorizando a 

entrada no local; 

2. Registro, em vídeo (câmera policial ou celular) da autorização, na qual o 

proprietário da residência autoriza a entrada no local; 

 

ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES NAS DELEGACIAS DE POLÍCIA EM QUE 

OS POLICIAIS ATUAM EM PLANTÕES DE FORMA ISOLADA: 

 

As unidades que atuam com apenas um único policial no plantão devem ser 

imediatamente fechadas, devendo as conduções das polícias militar, rodoviária federal, 

guardas municipais serem encaminhadas para a Central de Plantão Policial com estrutura 

adequada para o recebimento das ocorrências. 

Isso em razão de que, o policial civil, ficando sozinho na unidade policial, corre 

sérios riscos de sofrer ataques de criminosos e, caso receba ocorrências, não tem 

condições de sozinho, realizar, com segurança, a custódia dos conduzidos. Durante o 

período em que fica na Delegacia de Polícia, o policial terá que algemar o preso, fornecer 

alimento, transporte até a unidade prisional, intervir em caso de brigas entre presos, dentre 

outras.  

Atuando sozinho, o policial não tem condições de realizar essas atividades sem 

colocar em sério risco sua segurança e integridade física, ou mesmo a dos presos, pois será 

necessário o uso da arma de fogo, caso seja necessário uma intervenção mais enérgica. 

Soma-se a isso, o fato de, a depender da periculosidade do preso, o policial sem 

apoio de uma equipe, não será capaz de repelir eventual tentativa de resgate. 

A literatura policial têm vários exemplos de casos em que policiais foram mortos ou 

feridos em razão de estarem sozinhos durante o plantão policial. Segue alguns exemplos: 

 

 Sozinho no plantão, policial civil é morto em delegacia de Sergipe2 

 Guarda é rendido e presos fogem de delegacia na Grande Curitiba3 

 

SEGURANÇA DOS POLICIAIS NO DESEMPENHO DE DILIGÊNCIAS PARA 

INSTRUÇÃO DE INVESTIGAÇÕES POLICIAIS: 

                                                           
2
 https://www.sinpoldf.com.br/noticias/2015/06/sozinho-no-plantao-policial-civil-e-morto-dentro-de-delegacia-em-sergipe.html 

3
 https://tribunapr.uol.com.br/noticias/seguranca/policial-rendido-presos-fogem-delegacia-piraquara-grande-curitiba/ 
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Atualmente os policiais civis vêm desempenhando suas atividades em número 

insuficiente para uma diligência com total segurança, não só para o policial, mas para a 

comunidade próxima ao local dos fatos e para o próprio alvo da intervenção policial. 

Não deve o Delegado de Polícia permitir que policiais realizem diligências de forma 

solitária ou em número insuficiente para a diligência ou operação a ser formalizada. 

A polícia Civil fornece, como padrão, os seguintes equipamentos de uso individual 

para os policiais: arma de fogo, munição, algemas, colete balístico. Como equipamento de 

uso coletivo, são fornecidas viaturas e armas longas, sendo que estas não são em número 

suficiente para todos os policiais, ou mesmo, os policiais não estão habilitados para o uso 

destas armas. 

No entanto, sabe-se que estes equipamentos não são suficientes para o 

desempenho seguro da atividade policial. Os policiais necessitam, ainda dos seguintes 

equipamentos: 

a. Uniformes, policiais civis não recebem uniforme, exceção a 2 camisetas da com 

identificação da polícia. Os policiais acabam usando, no seu dia a dia, vestimentas 

adquiridas com recursos próprios, que por vezes, acabam danificadas durante o trabalho 

policial, seja em razão de luta corporal, seja em razão da própria atividade, que exige o 

ingresso em locais de difícil acesso por meio de muros, grades, vãos etc. 

b. Rádios comunicadores, vez que hoje, a comunicação é feita por meio de 

celulares, que por vezes pode estar fora de área, impedindo a comunicação e colocando o 

policial em risco com o atraso de eventual reforço; 

c. Lanternas, para ingresso em residências, muitas vezes sem energia, sujas, 

bagunçadas e podendo ocultar criminosos que conhecem o ambiente; 

d. kit de primeiros socorros, para atender desde pequenos ferimentos até 

ferimentos por arma branca ou armas de fogo. Atualmente, equipamentos como torniquetes, 

selo de tórax, gaze de combate, bandagens, dentre outros, são adquiridos pelos policiais 

com recursos próprios, onerando seu orçamento. Ou sequer são adquiridos, fazendo com 

que, ocorrendo algum ferimento, o policial depende do equipamento adquirido por outros 

integrantes de sua equipe. Trata-se de equipamentos caros, e que são fundamentais para 

salvar a vida do policial ou mesmo evitar sequelas severas. 

e. Kit de arrombamento, apenas unidades especializadas possuem equipamentos 

adequados para o adentramento forçado em residências ou locais de risco. Outras unidades 

acabam realizando o trabalho e operações por meio do famigerado “chute na porta”, 

colocando os policiais sob risco de lesões, e mesmo risco de vida, caso o “chute” não seja 
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suficiente e acabe por alertar o alvo da chegada da polícia, permitindo que se prepara para 

receber, com uso da força, os policiais. 

f. Viaturas em plenas condições de circulação, muitas das viaturas usadas pelos 

policiais, por vezes, não estão em plenas condições de funcionamento, sendo que são feitos 

arranjos para que as mesmas não apresentem problemas durante o uso. 

Com efeito, não se deve permitir o desempenho das funções policiais sem o 

mínimo de equipamentos adequados para a operação ou diligência a ser realizada, sendo 

obrigação do Estado, fornecer tais equipamentos. 
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