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Excelentíssimos Senhores 

ALOÍZIO MERCADANTE 

FLÁVIO DINO 

ANDREI PASSOS RODRIGUES 

 

Ref.: Propostas para o grupo de transição no eixo segurança pública e polícias. 

 

Prezados Senhores, 

 

Na oportunidade em que os saúdo cordialmente, a Associação Nacional de 
Delegados de Polícia Judiciária – ADPJ, entidade nacional representativa dos 
Delegados de Polícia Civil, vem apresentar a pauta de propostas para a segurança 
pública, conforme proposições detalhadas que encaminhamos anexas. 

Sendo para o momento, agradeço a atenção dispensada e renovo os votos 
de estima e distinto apreço. 

Atenciosamente, 

 

Brasília, 26 de novembro de 2022. 

 

 

STEFERSON GOMES NOGUEIRA VIEIRA 

Presidente da ADPJ 

 

 

THIAGO FREDERICO DE SOUZA COSTA 

Diretor de Assuntos Estratégicos 
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1) PROBLEMA: DESESTRUTURAÇÃO DAS POLÍCIAS CIVIS, FALTA DE 
PADRONIZAÇÃO DE ATUAÇÃO E DE UMA POLÍTICA NACIONAL PARA A 
ÁREA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA. 

Proposta: Criação da Diretoria Nacional de Polícia Judiciária, no âmbito do 
Ministério da Justiça e Segurança Pública. 

Forma de implementação: 1) Medida Provisória de reestruturação 
administrativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública; ou 2) Decreto 
Presidencial de reorganização da estrutura do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, prevendo, paralelamente à Força Nacional, a Diretoria 
Nacional de Polícia Judiciária. 

Fundamentação: 

Na área de segurança pública, é notória a repetição de políticas públicas 
ultrapassadas baseadas numa hipertrofia ostensiva, que não atentam à 
necessidade de combate ao crime organizado e ao caráter preventivo da 
repressão qualificada. Ainda que muitos especialistas consigam fazem um 
diagnóstico do problema, as soluções apresentadas geralmente repetem 
fórmulas passadas que já demonstraram baixa efetividade. 

No caso da criminalidade organizada, não se pode aferir a eficiência da 
política de segurança apenas pela “sensação” de segurança, fator que 
historicamente foi prestigiado e que resultou basicamente no enfraquecimento 
das Polícias Judiciárias, especialmente das Polícias Civis, e no fortalecimento 
do policiamento ostensivo - das Polícias Militares e, mais recentemente, da 
Polícia Rodoviária Federal - cujas limitações do modelo são perceptíveis 
através do problema de controle das organizações criminosas. 

A política da “sensação” de segurança tem efeitos limitados a certos 
tipos de crime e de forma apenas momentânea, gerando o deslocamento do 
crime para locais descobertos pela presença policial ostensiva, que é 
insuficiente para o combate à atuação dos grupos criminosos que estão na 
causa do grande número de homicídios e demais crimes graves. 

As políticas públicas na área de segurança não se ativeram ao aspecto 
preventivo e inibidor decorrente da repressão qualificada sobre a 
criminalidade violenta, que somente ocorre a partir da identificação e 
desarticulação de organizações, trabalho árduo e silencioso que exige 
investigação e inteligência. 
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Todavia, na contramão dessa constatação, a polícia judiciária vem 
sendo historicamente desmantelada, embora fundamental para o sucesso de 
qualquer política de segurança pública que pretenda atuar de forma 
consistente na redução de crimes violentos. 

Diante disso, propõe-se a criação de um plano nacional de 
recuperação das Polícias Judiciárias e uma Diretoria ou Departamento 
Nacional de Polícia Judiciária – DNPJ, no âmbito do Ministério da Justiça 
e Segurança Pública. 

A Constituição Federal prevê a competência concorrente da União, 
Estados e Distrito Federal para legislar sobre organização, garantias, 
direitos e deveres das polícias civis (art. 24, XVI, CF/88), o que legitima a 
atuação da União nessa missão 

Nesse cenário, é fundamental a criação de um órgão central, de caráter 
nacional, de definição e uniformização das políticas públicas 
relacionadas à atuação das polícias judiciárias, inclusive na padronização 
de procedimentos, e de um plano de reestruturação das Polícias Civis. 

O objetivo é que a atuação do DNPJ, respeitando a autonomia dos 
Estados, sirva como instrumento de fortalecimento das Polícias Civis e de 
criação de um sistema – hoje anacrônico e descoordenado – que busque dar 
tratamento uniforme à atuação das Polícias Judiciárias estaduais, 
respeitando as atribuições da Polícia Federal – PF. 

Por intermédio do DNPJ será possível identificar as dificuldades e 
carências das Polícias Civis dos Estados e elaborar um plano de recuperação 
da capacidade investigativa, visto se tratar de elemento crucial para o combate 
à criminalidade organizada. 

Ademais, o DNPJ poderá exercer o papel de órgão central de um 
subsistema de inteligência das Polícias Civis, compartilhando informações de 
grupos criminosos de todo o país, interligado à Polícia Federal, ao Subsistema 
de Inteligência de Segurança Pública – SISP e ao Sistema Brasileiro de 
Inteligência – SISB. 

A recuperação da capacidade investigação fortalecerá a atividade de 
repressão qualificada, a partir do binômio investigação criminal e inteligência 
policial, que estão no ponto central do enfrentamento às organizações 
criminosas. 
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Proposição: Medida Provisória (ou Decreto) de reestruturação 
administrativa  

 

Art. XX   Fica criada a Diretoria Nacional de Polícia Judiciária – DNPJ, no âmbito 
da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e da 
Segurança Pública, com as seguintes atribuições: 

I. Realizar o diagnóstico e avaliação da atuação das Polícias Civis dos 
Estados e do Distrito Federal e propor medidas que promovam o 
aprimoramento de suas atividades e o fortalecimento da capacidade 
investigativa; 

II. Promover a uniformização de procedimentos e das técnicas de 
investigação e de inteligência de polícia judiciária, e a integração na 
atuação das Polícias Civis; 

III. Fomentar o desenvolvimento de doutrina de investigação e 
inteligência de polícia judiciária voltada à repressão qualificada;  

IV. Exercer o papel de órgão central de um subsistema de inteligência das 
Polícias Civis, integrado ao Subsistema de Inteligência de Segurança 
Pública – SISP e ao Sistema Brasileiro de Inteligência – SISB. 

V. Monitorar e oferecer subsídios aos Estados e o Distrito Federal para 
a atuação das Polícias Civis, especialmente nos casos de crimes 
graves praticados por organizações criminosas, no âmbito de sua 
competência. 

VI. Auxiliar, subsidiariamente, os Estados e do Distrito Federal, na forma 
da Lei nº 11.473/2007, nos termos de regulamento, respeitada as 
atribuições do Departamento de Polícia Federal. 
 

Art. XX A Diretoria Nacional de Polícia Judiciária poderá prestar auxílio aos 
Estados e ao Distrito Federal na realização de operações de investigação 
criminal e de repressão qualificada de crimes graves ou praticados por 
organizações criminosas, na forma do disposto na Lei nº 11.473, de 10 de maio 
de 2007. 

Parágrafo único - Aplica-se à Diretoria Departamento Nacional de Polícia 
Judiciária, no que couber, o disposto na Lei nº 11.473, de 10 de maio de 2007.  

 

************************** 
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2. PROBLEMA: NECESSIDADE DE AUMENTO DA EFICIÊNCIA DA 
PERSECUÇÃO PENAL NA FASE INVESTIGATIVA 

Proposta: Ampliação da legitimidade ativa à Polícia Judiciária para propor o 
Acordo de Não Persecução Penal - ANPP 

Forma de implementação: Alteração legislativa do Código de Processo Penal. 

Fundamentação:  

 O acordo de não persecução penal é instrumento de aumento da eficácia 
e eficiência para a persecução penal, atuando especialmente antes da ação 
penal, durante a fase do inquérito.  

A ampliação da legitimidade para a Polícia Judiciária proponha o Acordo 
de Não Persecução Penal – ANPP, mediante homologação do juiz e ouvido o 
Ministério Público (a exemplo do que ocorre com a delação premiada), evita a 
perda de tempo valioso em investigações que podem ser concluídas de forma 
célere, permitindo a dedicação de mais tempo a investigações complexas em 
que o ANPP não é cabível. 

Da forma como foi instituído atualmente, o ANPP está indevidamente 
restrito ao Ministério Público, limitando a eficiência do instituto e trazendo 
ônus para as polícias judiciárias, visto que realizam toda a investigação, 
incluindo exames periciais, diligências e operações que ensejam despesas 
para, somente depois, com a confissão do investigado, o Ministério Público 
propor o ANPP para encerrar a investigação sem oferecimento de denúncia, 
mesmo não sendo caso de arquivamento de inquérito policial. 

Do ponto de vista da gestão investigativa e da persecução penal não faz 
sentido. 

 O acordo de não persecução penal diz respeito primordialmente à fase 
de investigação criminal, e não propriamente sobre a ação penal, como 
demonstra a finalidade do instituto, qual seja, interromper a persecução 
penal. Assemelha-se, guardada as devidas peculiaridades, com a delação 
premiada, cuja legitimidade é assegurada à Polícia Judiciária. 
 

De fato, não existe um titular do direito de punir, mas legitimados para 
prática de atos e procedimentos no curso da persecução penal. Nesse sentido, 
cabe à polícia judiciária os atos de persecução penal relativos à investigação 
criminal, inclusive a delação premiada, como meio de obtenção de prova, 
enquanto o Ministério Público é o legitimado processual para propor a ação 
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penal. Nenhum destes é titular ou detentor de qualquer direito, já que o direito 
de punir é do Estado. 
 

Aliás, nem mesmo a legitimidade ativa para propositura de ação penal 
é exclusividade do Ministério Público, existindo hipóteses em que a ação penal 
pode ser proposta pela vítima, seja originariamente, seja de forma 
substitutiva, em caso de omissão do Ministério Público. 
 

Essas razões levam a crer que a proposta traz racionalidade e eficiência 
à persecução penal, ao permitir que a polícia judiciária, desde o início do 
procedimento, possa promover o acordo de não persecução penal e encerrar a 
investigação com a imposição de obrigações ao infrator. 

Proposição: 

 

Art. XX O Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo 
Penal, passa a vigorar com a seguinte alteração: 

 

“Art. 5º-A No curso do inquérito policial de infração penal cometida 
sem violência ou grave ameaça à pessoa, cuja pena mínima seja 
inferior a 4 (quatro) anos, a Polícia Judiciária poderá deixar de 
prosseguir com a investigação se o investigado, assistido por 
defensor, confessar formal e circunstancialmente o crime e 
concordar expressamente em formalizar acordo de não persecução 
penal e a cumprir as condições previstas na proposta.  

§ 1º Aceita a proposta, ela será assinada pelo investigado, por seu 
defensor e pelo delegado de polícia que preside o inquérito, sendo 
encaminhada ao Poder Judiciário para homologação, após 
manifestação do Ministério Público. 

§ 2º Ao acordo de não persecução penal previsto neste artigo aplica-
se, no que couber, o disposto no art. 28-A deste Código. 

 

************************** 
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3. PROBLEMA: BAIXA EFETIVIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS E DO 
SISTEMA DE PROTEÇÃO A VULNERÁVEIS NO ÂMBITO DA PERSECUÇÃO 
PENAL 

Proposta: Aumentar as hipóteses de deferimento de medidas de proteção pela 
Polícia Judiciária, submetido ao controle judicial posterior. 

Forma de implementação: Alteração legislativa do ECA, do Estatuto de Idoso 
e da Lei de Proteção à Testemunha. 

Fundamentação:  

A cada dia se mostra mais premente o aperfeiçoamento dos mecanismos 
de proteção às pessoas em condições especiais de vulnerabilidade durante a 
persecução penal, especialmente durante a investigação criminal, em favor de 
idosos, crianças, adolescentes e demais pessoas em situação de 
vulnerabilidade. 

No atual modelo, as leis especiais que amparam tais cidadãos 
estabelecem medidas de proteção dependentes de representação ou 
requerimento, postergando-se a aplicação das medidas de proteção muitas 
vezes tardiamente ou quando as situações de risco já se consolidaram em 
graves danos.  

Forte notar que as situações de violação aos direitos desses grupos 
especialmente protegidos pela lei e por convenções internacionais de direitos 
humanos não esperam horário de abertura do expediente ou dia útil para que 
sejam perpetradas.  

Dito de outro modo, medidas de urgência devem ser aplicadas de pronto 
por uma autoridade imparcial com atribuições de natureza jurídica, sempre 
que a vida ou a integridade das vítimas estejam sob grave risco, o que ocorre 
especialmente nos momentos mais inesperados, quando apenas a delegacia 
de polícia encontra-se aberta para receber as vítimas, o que, de fato, 
cotidianamente acontece.  

Logo, a ideia é transformar as delegacias de polícia em locais de 
defesa da cidadania, da dignidade e de proteção imediata à vítima, 
especialmente à vítima particularmente vulnerável. 

Para tanto, urge a adoção de medidas eficazes à proteção das vítimas, 
que têm ficado relegadas ao esquecimento, enquanto são elaboradas leis 
penais sem preocupação com aquelas que se encontram em situação de 
vulnerabilidade.  
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Diante disso, propõe-se a ampliação das hipóteses para que a Polícia 
Judiciária possa adotar medidas em favor das vítimas, como a aplicação 
direta de medidas protetivas de urgência em favor de vítimas de violência 
doméstica, idosos, crianças e adolescentes em situação de risco, 
submetendo ao controle jurisdicional posterior. 

No tocante à Lei de Proteção à Testemunha, a proposta visa criar um 
sistema provisório de proteção, o qual será especialmente importante para 
proteção de vítimas e testemunhas no curso das investigações policiais, 
quando temem a colaborar com as investigações com receio de serem 
revitimizadas ou de represálias por parte de criminosos.  

Além disso, a proposta busca evitar a demora e os problemas existentes 
no sistema tradicional dos programas de proteção, que possuem uma 
sistemática restrita e complexa para admissão de vítimas e testemunhas no 
sistema de proteção. 

Na prática, a proposta pretende diminuir o percurso de um grupo muito 
especial de vítimas e de testemunhas na busca, muitas vezes urgentes, de 
proteção. 

Nesses casos, a autoridade policial possui as condições necessárias para 
adotar medidas protetivas em relação às vítimas e às testemunhas 
vulneráveis, ao mesmo tempo em que poderá impor medidas cautelares ao 
autor, ao investigado ou ao indiciado. Tudo isso será feito em ato motivado e 
precário, sujeito à ratificação ou à reforma por parte do Juiz de Direito, ouvido 
o Ministério Público, o que garante proporcionalidade e razoabilidade à 
proposição legislativa em tela. 

É importante ressaltar que, em muitos casos, as autoridades policiais 
já lidam com essas questões de exposição de vulneráveis ao perigo, resolvendo, 
dentro do possível, as situações reais que lhe são submetidas. Na forma como 
está proposta no projeto, a atuação das autoridades policiais nesse campo 
ganhará mais força, efetividade e legitimidade. E o resultado maior se voltará 
a favor de vítimas e testemunhas em condições de vulnerabilidade, 
verdadeiros alvos dessa proposição legislativa. 

 

Proposição: Alteração do ECA, da Lei de Proteção à Testemunha e 
Estatuto do Idoso. 
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Art. XX O Título II (Das Medidas de Proteção) da Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990, passa a vigorar acrescido do Capítulo III e do art. 102, com a seguinte 
redação: 

“Capítulo III 

Das Medidas Protetivas de Urgência de competência do 
Autoridade Policial 

“Art. 102-A. Ao tomar conhecimento, no exercício das funções de 
polícia judiciária, de situação de risco atual ou potencialmente 
lesivo à criança ou adolescente, nos termos do art. 98, a 
autoridade policial da delegacia de proteção à criança ou 
adolescente, onde houver, ou da delegacia de polícia responsável 
pela apuração dos fatos, providenciará para que cesse o mais 
rapidamente possível a violação, podendo determinar as 
seguintes medidas:  

I – encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de 
responsabilidade; 

II – encaminhamento ao Conselho Tutelar, com requisição de 
atendimento e providências necessárias à proteção da criança 
ou adolescente; 

III - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, 
em regime hospitalar ou ambulatorial, bem como de atos e 
documentos de interesse da criança ou do adolescente; 

IV – afastamento do agressor ou pessoa que esteja colocando a 
criança ou adolescente em situação de risco, até que seja 
apreciado pela autoridade judiciária competente. 

§ 1º Na hipótese do caput, a autoridade de polícia judiciária 
comunicará o juiz competente no prazo de 24 horas. 

§ 2º Se o fato de que tiver notícia caracterizar infração penal, a 
autoridade de polícia judiciária procederá à instauração de 
inquérito policial e, se for o caso, comunicará o fato à autoridade 
com atribuição para apuração de eventual infração cível ou 
administrativa aos direitos da criança e do adolescente. 

§ 4º A autoridade de polícia judiciária poderá requisitar serviços 
públicos de saúde, educação e assistência social, bem como 
providências do Conselho Tutelar e demais entidades públicas 
ou privadas de proteção e defesa da criança e do adolescente. 
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§ 5º O descumprimento às requisições ou medidas de proteção 
aplicadas com base nesta lei ensejará a responsabilização 
criminal por desobediência, sem prejuízo da responsabilização 
cível e administrativa.” 

 

Art. XX A Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:  

“Art. 15-A No curso do inquérito policial, surgindo situação de 
risco atual ou iminente à vítima ou à testemunha vulnerável, a 
autoridade policial poderá adotará as seguintes providências, 
sem prejuízo da comunicação ao órgão executor do programa de 
proteção:  

I – a segurança na residência e escolta nos deslocamentos, 
inclusive para prestar depoimento; 

II – a preservação do sigilo, da identidade, da imagem e dos 
dados pessoais nos atos do inquérito policial e naqueles 
praticados em virtude da proteção concedida; 

III – a colocação em abrigo provisório, diverso daquele utilizado 
pelas pessoas já admitidas no programa de proteção, sem 
prejuízo da supervisão pelo órgão executor estadual. 

§ 1º Quando imprescindível à efetiva proteção da vítima ou de 
testemunha, a autoridade policial que preside o inquérito poderá 
determinar ao investigado, provisoriamente, até deliberação 
judicial: 

I – a proibição de manter contato com vítima e testemunha, 
quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva 
permanecer distante delas; 

II – a proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, 
quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva 
permanecer distante para evitar risco à pessoa protegida, às 
investigações ou de cometimento de novas infrações; 
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III – a proibição de ausentar-se do local de residência e da 
cidade, quando a permanência seja conveniente ou necessária 
para a investigação. 

§ 2º No caso do § 1º, a autoridade policial comunicará o juiz 
imediatamente, encaminhando-lhe cópia da portaria de 
instauração do inquérito policial, se houver, o qual, ouvido o 
Ministério Público, poderá manter ou revogar as medidas 
aplicadas, independentemente da inclusão da vítima ou 
testemunha no programa de proteção, que será analisada pelo 
conselho deliberativo, na forma do art. 6º. 

§ 3º Consideram-se vítima e testemunha vulnerável a pessoa 
que, em razão de circunstâncias ligadas à sua condição pessoal 
ou social, deve receber proteção especial e diferenciada do poder 
público, tal como criança, adolescente, idoso, portador de 
necessidades especiais e vítima de violência doméstica, bem 
como a pessoa em situação de risco, assim considerada a pessoa 
que esteja sob potencial ou eminente risco de morte ou de séria 
violação à sua integridade física ou psicológica em razão de sua 
condição de vítima ou testemunha de infração penal.  

§ 4º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao réu 
colaborador.  

§ 5º A autoridade policial requisitará os serviços públicos de 
saúde, segurança e assistência social necessários à defesa dos 
interesses e direitos das pessoas de trata este artigo. 

Art. 15-B Descumprir as medidas de proteção aplicadas com 
base nesta lei:  

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.  

Parágrafo único. Caso o descumprimento consista na prática de 
infração penal, aplica-se a pena deste artigo sem prejuízo da 
pena referente à infração penal cometida.” 
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Art. XX Os art. 45, 50 e 109 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, passam 
a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 45. …........................................................................... 

§ 1º Ao tomar conhecimento de situação de risco atual ou 
iminente ao idoso, nos termos do art. 43, a autoridade de polícia 
judiciária providenciará para que cesse o mais rapidamente 
possível a violação, podendo determinar o encaminhamento à 
família ou curador, mediante termo de responsabilidade, à 
abrigo temporário e requisitar tratamento médico, psicológico ou 
psiquiátrico e documentos de interesse do idoso.  

§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, a autoridade de polícia 
judiciária deverá comunicar o juiz competente para adoção das 
providências cabíveis. 

§ 3º Se o fato de que tiver notícia caracterizar infração penal, a 
autoridade de polícia judiciária procederá à instauração de 
inquérito policial e, se for o caso, comunicará o fato à autoridade 
com atribuição para apuração de eventual infração cível ou 
administrativa aos direitos do idoso. 

§ 4º A autoridade de polícia judiciária poderá requisitar serviços 
públicos necessárias à proteção e à defesa do idoso em situação 
de risco. 

§ 5º O descumprimento às requisições ou medidas de proteção 
aplicadas com base nesta lei ensejará a responsabilização 
criminal por desobediência, sem prejuízo da responsabilização 
cível e administrativa. ” (NR)  

“Art. 50....................................................................... 

XVIII – Comunicar à Polícia Civil a notícia de fato que caracterize 
situação de risco e infração penal contra idosos, bem como 
atender às requisições que lhes forem encaminhadas pela 
autoridade policial.” (NR) 

“Art. 109. Impedir ou embaraçar ato do representante do 
Ministério Público, da autoridade policial ou de qualquer agente 
fiscalizador:” (NR) 

****************************** 
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4. PROBLEMA: USURPAÇÃO DE FUNÇÕES DAS POLÍCIAS JUDICIÁRIAS 
(CICLO COMPLETO DA PM e PRF) 

Proposta: Integrar os casos de infrações penais de menor potencial ofensivo. 

Forma de implementação: Alteração legislativa da Lei 9099/95. 

Fundamentação:  

Há um movimento que busca tentar implantar o denominado “Ciclo 
Completo” pela Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal – PRF, ou seja, que 
as polícias ostensivas possam se imiscuírem na seara da investigação criminal 
e das polícias judiciárias, ferindo a Constituição Federal. 

Pensando como sistema, deve-se priorizar a atuação integrada de todas 
as forças de segurança pública, cada qual dentro de suas atribuições, razão 
pela qual não devem prosperar propostas que visem autorizar a lavratura de 
Auto de Prisões em Flagrante, a expedição de mandados de busca por 
solicitação da PM ou da PRF, e a realização de atividades de investigação 
(ainda que sob o nome de inteligência) por órgãos de polícia ostensiva. 

No tocante às infrações de menor potencial ofensivo, que representam a 
maior parte das ocorrências de natureza criminal, propõe-se a integração das 
ações dos diversos órgãos de segurança pública, evitando a atuação paralela 
e concorrencial que somente traz prejuízos a todo o sistema. 

 É necessário promover a integração com a instituição de sistemas 
integrados de registro de ocorrências, permitindo maior eficiência e 
celeridade nesses casos de infrações penais de pequena monta. 

Isso resultará no fim de uma disputa corporativa inócua e sem sentido 
que tem colocado em lados opostos as polícias ostensivas (Polícia Militar e 
Polícia Rodoviária Federal) e as polícias judiciárias (Polícia Civil e Polícia 
Federal), tendo em vista a discussão estéril sobre se o Termo Circunstanciado 
configuraria ato de investigação.  

Colocamos fim a essa discussão, alterando o nome do ato e 
permitindo que as polícias ostensivas registrem de forma 
circunstanciada os fatos, nas infrações penais de menor potencial 
ofensivo, sem retirar o controle e o acesso às informações pelas polícias 
judiciárias, que devem ter acesso aos dados de crimes para fins de 
investigação, quando necessário. 
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Proposição: Alteração da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. 

 

Art. xx O artigo 69 da Lei nº. 9.099, de 26 de setembro de 1995, passa a vigorar 
com a seguinte alteração: 

“Art. 69. Não é cabível prisão em flagrante nas infrações penais 
de menor potencial ofensivo. 

§ 1º O policial ou guarda municipal que se deparar com infração 
penal de menor potencial ofensivo fará o registro circunstanciado 
de ocorrência em sistema integrado à Polícia Judiciária e liberará 
os envolvidos. 

§ 2º Havendo necessidade de requisição de perícia ou de 
apuração dos fatos, caberá à delegacia de polícia responsável 
pela área do fato ou especializada a requisição e a condução de 
Procedimento Apuratório Simplificado – PAS. 

§ 3º No caso do § 2º, poderá ser requisitada a apresentação 
imediata dos envolvidos à delegacia de polícia, quando houver 
dúvida sobre a natureza da infração penal ou quando o contato 
direto com os envolvidos for relevante ao esclarecimento dos 
fatos. 

§ 4º Independentemente da pena cominada, não se aplica o 
disposto no § 1º nos casos de resistência, desacato, abuso de 
autoridade, violência doméstica, infrações penais cometidas 
contra criança, adolescente, idoso ou deficiente físico, ou fora 
das hipóteses do art. 61, nos quais caberá à Polícia Judiciária 
adotar os procedimentos legais cabíveis. 

§ 5º Nas ocorrências envolvendo arma de fogo, drogas ilícitas e 
outros objetos provenientes da ou utilizados na prática da 
infração penal, a apreensão deverá ser obrigatoriamente 
realizada pela Polícia Judiciária. 

§ 6º A composição civil dos danos realizada pela Polícia 
Judiciária, nas ações penais disponíveis, acarreta a renúncia ao 
direito de queixa ou representação; nos casos sujeitos a ação 
penal pública incondicionada, o acordo firmado entre as partes 
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e assinado pelo delegado de polícia será submetido à 
homologação judicial, ouvido o Ministério Público. 

§ 7º As Polícias Judiciárias poderão disponibilizar acesso ao 
sistema de registro de ocorrências aos demais órgãos previstos 
no art. 144 da Constituição Federal para registro das ocorrências 
de menor potencial ofensivo. 

 

***************************** 
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5. PROBLEMA: NECESSIDADE DE MODERNIZAÇÃO DO INQUÉRITO 
POLICIAL 

Proposta: Regulamentar o inquérito policial eletrônico. 

Forma de implementação: Alteração legislativa do Código de Processo Penal. 

Fundamentação:  

Tendo em vista os avanços tecnológicos é necessário que os 
procedimentos investigatórios criminais, notadamente o principal deles, o 
inquérito policial, acompanhe essa evolução, substituindo alguns métodos 
tradicionais de colheita de provas e de materialização delas no inquérito 
policial. 

 Não obstante a necessidade de aprimoramento, forte consignar que “a 
forma prescrita em lei” garante a segurança jurídica, especialmente no que se 
refere à proteção da pessoa investigada, pois é no prévio conhecimento das 
formas legais e das regras procedimentais que o investigado e sua defesa 
podem ter a garantia de que o estado atuará com o devido respeito aos direitos 
individuais. 

É indiscutível o fato de que o inquérito policial se reveste de verdadeiro 
filtro procedimental contra acusações açodadas, imputações levianas ou ações 
penais sem justa causa, sendo, por conseguinte, uma garantia do cidadão de 
que não terá sua vida devassada de forma secreta, sem procedimento claro, 
sem forma definida, sem controle e sem uma apuração prévia séria e 
compromissada com a verdade. 

Ao contrário de procedimentos investigatórios realizados por outras 
instituições, o inquérito policial tem expressa previsão legal e é certamente o 
procedimento mais controlado e fiscalizado de que se tem notícia dentro do 
nosso ordenamento jurídico, porquanto o primeiro controle de legalidade já é 
realizado pelo delegado de polícia. 

A par disso, o inquérito policial sofre o controle externo exercido pelo 
Ministério Público, além de também ser fiscalizado pela defesa do investigado 
ou indiciado que, constatando qualquer ilegalidade, promove as medidas 
judiciais cabíveis, além, é claro, do principal, que é o controle exercido pelo 
Poder Judiciário. 

Podemos falar até mesmo no controle social, exercido com apoio da 
imprensa e entidades da sociedade civil organizada que não raramente cobram 
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do poder público, especialmente da polícia judiciária, providências na 
apuração de crimes de maior repercussão. 

Logo, pode se falar em um direito-garantia do investigado a um 
procedimento investigativo formal, visto que a forma se reveste como 
mecanismo de controle contra procedimentos investigatórios criminais sem 
regras. 

Certo da necessidade da existência de formas mínimas necessárias à 
segurança jurídica, o presente projeto permite um avanço no quesito eficiência 
do inquérito policial, valorizando a presunção de legalidade dos atos 
praticados pelos agentes policiais, sob o controle direto do delegado de polícia 
titular da função de investigação criminal exercida pela polícia judiciária. 

Com efeito, a atualização dos métodos investigativos é imperiosa, uma 
vez que a criminalidade avança em métodos mais sofisticados, enquanto ainda 
permanecemos com o inquérito policial basicamente cartorial e fundado na 
produção de papéis. 

Forte nessas razões, o presente projeto altera pontualmente o Código de 
Processo Penal, especificamente o art. 9º, porém traz um efeito prático robusto 
na medida em que diligências poderão ser realizadas de forma mais célere e 
eficiente, com registro de atos em meios eletrônicos, sob supervisão da 
autoridade policial titular da investigação criminal. 

 

Proposição: Alteração do Código de Processo Penal 

 

Art. XX O art. 9º do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

Art. 9º O inquérito policial observará o sigilo necessário à 
apuração das infrações penais e a forma indispensável à 
segurança jurídica, à proteção dos direitos e da imagem da 
pessoa submetida à investigação e à validade dos 
elementos de prova produzidos no inquérito. 

§ 1º No inquérito policial eletrônico e demais procedimentos 
de polícia judiciária serão utilizados, sempre que possível, 
os meios tecnológicos disponíveis e não vedados pela lei, de 
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tudo formando um só processado, sob o controle do 
delegado de polícia titular da investigação. 

§ 2º As diligências serão registradas, sem que possível, em 
meio eletrônico. 

§ 3º As oitivas informais serão tomadas por meio de 
entrevista, que poderá ser registrada em relatório policial, e 
submetida à apreciação do delegado de polícia. 

§ 4º Os depoimentos relevantes à investigação serão 
realizados em meio eletrônico, salvo quando não for 
possível, ocasião em que serão reduzidas a termo e 
assinados por quem as tiver prestado perante o delegado 
de polícia, sendo posteriormente digitalizadas e juntadas ao 
inquérito policial eletrônico em ordem cronológica. 

§ 5º No interrogatório policial é garantida a participação de 
defensor, contratado ou nomeado, o qual subscreverá o 
termo de interrogatório que constará do inquérito policial 
eletrônico. 

§ 6º Os laudos periciais e papiloscópicos requisitados pelo 
delegado de polícia serão confeccionados e assinados 
eletronicamente pelo responsável pelo exame e juntados ao 
inquérito policial eletrônico. 

§ 7º Sem prejuízo do exame de corpo de delito, a 
materialidade e os elementos que indiquem a autoria 
delitiva poderão ser corroborados por outros meios de prova 
que demonstrem, direta ou indiretamente, os fatos que se 
busca elucidar, utilizando-se para tanto os recursos 
tecnológicos disponíveis. 

§ 8º O auto de prisão em flagrante será confeccionado em 
meio eletrônico, sendo ao final homologado pelo delegado 
de polícia que o presidiu e remetido ao Poder Judiciário, ao 
Ministério Público e, se for o caso, à Defensoria Pública. 

§ 9º Quando, por motivo técnico, for inviável a utilização de 
recursos tecnológicos para realização dos atos do inquérito, 
estes poderão ser praticados seguindo a forma tradicional, 
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digitalizando-se, no caso de oitivas ou documentos em 
geral, os papéis físicos, do que será certificado pelo escrivão 
e homologado eletronicamente pelo delegado de polícia 
titular da investigação. 

§ 10 A tramitação física dos autos do inquérito policial, 
antes do prazo de sua conclusão, será excepcional, 
limitando-se às hipóteses de apreciação de medidas 
cautelares requeridas diretamente pelo delegado de polícia 
ou pelo Ministério Público à autoridade judiciária, ou 
quando por esta requisitada. 

§ 11 No caso de inquérito policial eletrônico, é garantido o 
acesso permanente do juiz e do membro do Ministério 
Público que oficiar nos autos, mediante controle de acesso; 
e à defesa do investigado ou indiciado é garantido o acesso 
aos elementos de prova já materializados, desde que não 
digam respeito a diligências sigilosas, medidas cautelares 
e diligências em andamento, incumbindo ao delegado de 
polícia titular da investigação delimitar a amplitude de 
acesso da defesa. 

§ 12 Aplica-se, no que couber, ao inquérito policial 
eletrônico, o disposto na Lei nº 11.419, de 19 de dezembro 
de 2006. 

 

************************************* 
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6. PROBLEMA: AUSÊNCIA DE LEI GERAL DAS POLÍCIAS CIVIS 

Proposta: Aprovar projeto de lei geral das Polícias Civis (PL 1949/2007) 

Forma de implementação: Aprovação do PL 1949/2007, com atualização 
da proposta. 

Fundamentação:  

 As Polícias Civis são instituições centenárias e ainda carecem de 
regulamentação no tocante às normas gerais de funcionamento. 

 A esse respeito tramita o Projeto de Lei 1.949/2007, de iniciativa do 
Poder Executivo, porém com texto ultrapassado, tendo em vista o longo 
período desde sua propositura. 

 Diante disso, propõe-se a atualização do texto, oportunidade em que a 
Associação Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária se coloca à 
disposição e solicita a participação na discussão sobre um novo texto 
para a proposta. 

 

************************************************************************************ 
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