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Portaria Normativa nº 3/2023/PC-PI

             
Dispõe sobre os parâmetros do primeiro atendimento à vítima na confecção do Boletim

de Ocorrência e dá outras providências.
 

O DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ,
LUCCY KEIKO LEAL PARAÍBA, no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas pelo art. 159, § 1º, da Constituição do Estado do Piauí e pelo art. 73, XI,
da Lei Complementar no. 037, de 09/03/2004, que dispõe sobre o Estatuto da
Polícia Civil do Estado do Piauí, e;

 
CONSIDERANDO a necessidade de promover a efetivação dos

princípios administrativos insculpidos no art. 37 da Constituição Federal
promulgada em 05/10/1988, notadamente ao princípio da eficiência;

CONSIDERANDO que cabe ao Delegado Geral de Polícia Civil exercer a superior orientação, coordenação e supervisão da Polícia Civil, bem como praticar
atos administrativos necessários ao cumprimento das atividades da Polícia Civil, na
forma do art. 73, incisos I, III e XI, da Lei Complementar nº 37/2004;

CONSIDERANDO a relevante função pública da Polícia Civil do Estado
do Piauí na sociedade;

CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoar os trabalhos de polícia judiciária, especialmente melhorar e otimizar o atendimento a população;
CONSIDERANDO o Planejamento Estratégico 2020 - 2030 da Polícia

Civil, que tem como objetivo estratégico "Prestar atendimento humanizado e
padronizado nas unidades da Polícia Civil".

 
R E S O L V E:
Art. 1º DETERMINAR que o primeiro atendimento à vítima seja

realizado em qualquer unidade policial do Estado, sem prejuízo das atribuições da
unidade responsável pela apuração do crime noticiado.

Parágrafo único. Havendo dúvida sobre a tipificação penal, o policial
deverá proceder ao registro constando o tipo penal que em sua ótica mais se
aproxime da narrativa dos fatos, ou, em hipóteses excepcionais, poderá registrar
como “fato atípico”, para análise posterior da autoridade policial.

Art. 2º O policial que realizar o primeiro atendimento deverá:
I-

 registrar o Boletim de Ocorrência (BO), devendo orientar a vítima a fornecer o
máximo de detalhes sobre o fato, e dos possíveis autores do crime,
não devendo o registro se ater apenas aos campos obrigatórios do sistema oficial de
registro de ocorrência, inserindo na aba ANEXOS os arquivos (vídeos, áudios,
imagens, documentos, etc.) que sejam apresentados pela vítima
e necessários a subsidiar a futura investigação originada do BO registrado, conforme disciplina
o Art. 2º da Portaria Normativa 76/2021 (6432861) e o dispostos na Portaria
Normativa 44/2022
(6432931) , quando se tratar de delitos de relacionados à violência de gênero.

II- orientar a vítima quanto à necessidade de comparecimento à
Delegacia responsável pela apuração do crime, e sobre a necessidade de
realização de exames periciais;

III - na hipótese do inciso anterior, sempre que possível, o policial já
deverá disponibilizar a requisição pericial, não sendo possível, face a ausência
de delegado de polícia na unidade no momento da lavratura, orientar a vítima
se dirigir até a central de flagrantes ou a sede do plantão regional;

IV - Nos crimes de Furto, Roubo e Estelionato, o servidor que registrar
a Ocorrência deverá seguir os parâmetros constantes do Anexo II desta Portaria;

Art. 3º Se apuração do crime descrito no BO não for de atribuição da
unidade responsável pelo registro, o policial deverá encaminhar o BO à unidade
de apuração, devendo ser observado o prazo que dispõe o art. 9º da
Portaria Normativa nº 76/2021/PCPI, qual seja, 5 (cinco) dias para aceite ou
recusa fundamentada.

Art. 4º Excepcionalmente, quando não for possível o acesso ao PPE, o
policial que estiver realizando o atendimento deverá registrar a ocorrência em
Boletim de Ocorrência Provisório, conforme Anexo I (6432755) desta portaria, e
logo que restabelecido o acesso, transcreverá integralmente o conteúdo do
Boletim de Ocorrência Provisório no PPE.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 6º Publique-

se em sua íntegra na página eletrônica da Polícia Civil  https://portal.pi.gov.br/pc/ 
 

 
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 
GABINETE DO DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO

DO PIAUÍ, em Teresina/PI, 23 de janeiro de 2023.
 

LUCCY KEIKO LEAL PARAÍBA
DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL
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Documento assinado eletronicamente por LUCCY KEIKO LEAL PARAÍBA -
Matr.0196331-7, Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Piauí,
em 23/01/2023, às 11:43, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de
fevereiro de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 6432261 e o código CRC E6CA27B1.

Referência: Processo nº 00019.001314/2023-25 SEI nº 6432261
Rua Barroso, 241, Praça Saraiva - Bairro Centro, Teresina/PI, CEP 64001-380
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POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ
DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL
GABINETE DO DELEGADO GERAL

Natureza Meio(s) Empregado(s)

ANEXO 1

BOLETIM DE OCORRÊNCIA PROVISÓRIO

DADOS DO REGISTRO
Data/Hora Início do Registro: Data/Hora Fim:
Delegado de Polícia:

DADOS DA OCORRÊNCIA

Nº DE CONTROLE:

Unidade de Apuração: ____ Delegacia de Polícia

Data/Hora do Fato Início:
Data/Hora do Fato Fim:
Local do Fato
Município:

Bairro:
Logradouro:
Complemento: CEP:

Ponto de Referência:
Tipo do Local:

Motivação

ENVOLVIDO(S)
Nome Civil: (COMUNICANTE , VÍTIMA, AUTOR, TESTEMUNHA, ENVOLVIDO, CONDUTOR )
Nacionalidade: Sexo: Nasc: Idade
Profissão:

Estado Civil:
Nome da Mãe:

Escolaridade:

Naturalidade:

Documento(s) _______________(RG, CPF, CTPS, PASSAPORTE)
Endereço
Município:
Logradouro:

Complemento:

Bairro:
Telefone:

Autorizo voluntariamente a utilização de aplicativos de mensagens (WhatsApp e similares), Redes Sociais, SMS e/ou
E-mail informados acima para receber intimações decorrentes da tramitação dessa ocorrência.

Grupo OBJETO(S) ENVOLVIDO(S)
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POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ
DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL
GABINETE DO DELEGADO GERAL

Subgrupo

Tipo de Documento Descrição

Documento Adulterado? Quantidade

Situação Meio Empregado, Extraviado, Envolvido

BOLETIM DE OCORRÊNCIA
Nome Envolvido Envolvimentos

Proprietário

RELATO/HISTÓRICO

ASSINATURAS

Agente de Polícia
/Escrivão de

Polícia
Matrícula

Responsável pelo Atendimento
"Declaro para os devidos fins de direito que sou o(a) único(a) responsável pelas informações acima assentadas e ciente que poderei responder civil e criminalmente pela presente declaração que dei
origem, conforme previsto nos Artigos 339-Denunciação Caluniosa e 340-Comunicação Falsa de Crime ou de Contravenção do Código Penal Brasileiro."

DELEGADO
Matrícula

Anexo 1 (6432755)         SEI 00019.001314/2023-25 / pg. 4



POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
GABINETE DO DELEGADO GERAL

ANEXO II

PRINCIPAIS PERGUNTAS A SEREM EFETUADAS

A) O local do fato apresenta câmeras de segurança que possam ter

registrado a ação delituosa?

B) Havia testemunha(s) no local do crime?
C) Qual(is) as características do(s) envolvido(s)?
D) Foi possível identificar alguma tatuagem no(s) envolvido(s)?

E) A vítima é capaz de reconhecer o(s) suspeito(s)?
F) O(s) suspeito(s) possuía algum sotaque?
G) Algum deles aparentava ser menor de idade?
H) Qual(is) a(s) veste(s) utilizada(s) pelo(s) suspeito(s)? Descrever.
I) Foi possível verificar se o(s) suspeito(s) possuía(m) tornozeleira
eletrônica?
J) Foi utilizado algum veículo no crime? A vítima consegue precisar o

modelo e cor?

K) Houve utilização de conta bancária? Se sim, identificar.
L) Houve utilização de número de telefone? Identificar.

Furto

1) Identificar amodalidade

Furto Comum
Furto Qualificado:
Mediante rompimento obstáculo, escalada...
Fraude
Concurso de pessoas

2) Informações que devem constar no relato:
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POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
GABINETE DO DELEGADO GERAL

Descrição resumida do FATO criminoso, contendo:

OBJETOS envolvidos;
PESSOAS envolvidas;
LOCAL da ocorrência;
Eventuais qualificadoras e causas de aumento;
Existência de câmeras ou testemunhas;
Realização de perícia no local;

ATENÇÃO

Descrição detalhada dos objetos e pessoas deve ser feita em campo
próprio:

OBJETOS

Se houver furto de celular, solicitar da vítima o IMEI e o Número de Série
constantes na caixa do aparelho.

Importante não elucidar qualquer método de investigação para
recuperação do aparelho, face ao sigilo necessário para o desempenho
das atividades policiais.

Principais perguntas em casos envolvendo contas bancárias
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POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
GABINETE DO DELEGADO GERAL

Informações bancárias necessárias
Meio: Transferência PIX, TED, DOC, interna, SAQUE
Valor:
Data:
Destino:
Chave PIX:
Banco:
Agência:
Conta:
CPF:
Titular:
Realizou o bloqueio da conta?
Comunicou à Instituição financeira?
Quem tem acesso à sua conta corrente?
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POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
GABINETE DO DELEGADO GERAL

ROUBO

1) IDENTIFICAR A MODALIDADE

Roubo Comum
Roubo com aumento de pena
Concurso de pessoas
Restrição liberdade
Arma branca
Arma de fogo

2) Informações que devem constar no relato:

Roubo envolvendo conta bancária:

Principais perguntas em casos envolvendo contas bancárias

Descrição resumida do FATO criminoso, contendo:
OBJETOS envolvidos
VEÍCULOS envolvidos
PESSOAS envolvidas (características, trajes, armas..)
LOCAL da ocorrência
Eventuais qualificadoras e causas de aumento
Existência de câmeras ou testemunhas
Descrever os suspeitos: Aparência física, detalhes individualizadores
(tatuagens, cicatrizes), trajes
Descrever a arma: branca? Se arma de fogo, questionar tipo?

Informações bancárias necessárias
Meio: Transferência PIX, TED, DOC, interna, SAQUE
Valor:
Data:
Destino:
Chave PIX:
Banco:
Agência:
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POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
GABINETE DO DELEGADO GERAL

Conta:
CPF:
Titular:
Realizou o bloqueio da conta?
Comunicou à Instituição financeira?
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POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
GABINETE DO DELEGADO GERAL

ESTELIONATO

Sabe informar o site, página, perfil, etc. utilizado pelo falsário?
Tem o comprovante de transferência realizado?
Possui histórico das conversas efetuadas?
Possui prints?
Qual foi o ambiente em que a engenharia social foi aplicada? Internet,
banco, casas lotéricas, etc.
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ

ASSESSORIA ESPECIAL I - PC-PI
Rua Barroso, 241, Praça Saraiva - Bairro Centro, Teresina/PI, CEP 64001-380

  - https://www.pc.pi.gov.br

 

 

Portaria Normativa nº 76/2021/PC-PI

PORTARIA Nº 76-GDG/AN/2021

 

Normatiza o uso do sistema de Procedimentos Policiais Eletrônicos –
PPE no âmbito da Polícia Civil do estado Piauí.  

 

O DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ,
LUCCY KEIKO LEAL PARAÍBA , no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas pelo art. 159, § 1º, da Constituição do Estado do Piauí e pelo art. 73, XI,
da Lei Complementar nº. 037, de 09/03/2004, que dispõe sobre o Estatuto da
Polícia Civil do Estado do Piauí, e,

CONSIDERANDO a necessidade de promover a efetivação dos
princípios administrativos insculpidos no art. 37 da Constituição Federal
promulgada em 05/10/1988, notadamente ao princípio da eficiência;

CONSIDERANDO que compete ao Delegado Geral praticar atos
administrativos necessários ao cumprimento das atividades da Polícia Civil,
cabendo-lhe, ainda, exercer a superior orientação, coordenação e supervisão da
Polícia Civil;

CONSIDERANDO os benefícios advindos da tramitação dos
procedimentos em meio eletrônico, sendo instrumento que traz celeridade e
qualidade na prestação dos serviços públicos;

CONSIDERANDO a necessidade de padronização das atividades de
Polícia Judiciária, notadamente com a implantação de novos sistemas;      

CONSIDERANDO que a Secretaria da Segurança Pública do Estado do
Piauí aderiu à solução Sinesp PPE - Procedimentos Policiais Eletrônicos,
conforme disposição da Portaria nº 12.000.077/GS/2017, do Excelentíssimo
Secretário da Segurança Pública do Estado do Piauí, datada de 05 de julho de
2017;

 
R E S O L V E:

Título I
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DO USO E ACESSO AO SINESP PPE

 
Art. 1º O sistema de Procedimentos Policiais Eletrônicos – PPE é

o sistema oficial da Polícia Civil do Estado do Piauí, sendo obrigatório o seu uso e
cadastro de todos os policiais civis integrantes das unidades policiais, independente
do cargo que ocupe. Em face disso, todos os registros de ocorrência policial (BOs),
despachos, instauração e trâmite de procedimentos, incluindo aí a elaboração das
peças, deverão ser obrigatoriamente lavrados dentro do referido sistema.

§1º Terão acesso ao SINESP PPE os usuários Policiais Civis, sendo
considerados como tal os Delegados, Agentes, Escrivães de Polícia e Peritos
Criminais e Peritos Médico-Legistas, sendo proibido o acesso de pessoas que não
pertençam ao quadro da Polícia Civil.

§2º Será permitido o cadastro e acesso ao SINESP PPE dos técnicos de
apoio às atividades policiais para função exclusiva de cadastro e consulta de
boletim de ocorrência.

§3º O cadastro dos técnicos de apoio às atividades policiais dar-se-á
mediante solicitação do Delegado de Polícia responsável, contendo relação
nominal dos servidores, dirigida ao Gestor de Sistema Organizacional (GSO) no
Piauí.

§4º Havendo necessidade de ampliação do perfil do técnico de apoio
às atividades policiais para que este tenha acesso procedimentos policiais, o
Delegado de Polícia responsável pela unidade deverá solicitar, de modo
fundamentado, ao Delegado Geral da Polícia Civil autorização para ampliação do
perfil do servidor, e este se estiver de acordo, encaminhará a solicitação ao Gestor
de Sistema Organizacional (GSO).

§5º Todo Policial Civil deverá se submeter aos treinamentos do SINESP
PPE quando convocado.

 

Título II
 

DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA
 

Art. 2º O Boletim de Ocorrência deverá ser alimentado pelo Policial
Civil com o máximo de informações disponíveis no momento da lavratura, não
devendo o preenchimento se ater apenas aos campos obrigatórios, em especial o
policial deverá:

I – preencher os campos da aba DADOS DO REGISTRO com os dados
do documento que der origem ao boletim de ocorrência;

II – preencher os campos da aba DADOS DA OCORRÊNCIA com os
dados da natureza do fato, do logradouro, tipo de descrição do local:

a) O usuário deve incluir as coordenadas (latitude/longitude) do local
do fato utilizando-se do marcador de mapa do sistema ou a inserção manual,
exceto quando a localização for de difícil identificação, como nos casos de
localidades com pouca informação pelo Google Maps;
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b) Nos crimes cuja natureza envolva morte violenta, a inserção das
coordenadas é sempre obrigatória;

III – preencher os campos da aba ENVOLVIDOS com todas as pessoas
físicas e jurídicas envolvidas no fato, tais como comunicante(s), vítima(s),
testemunha(s) representante(s) legal(is), advogado(s) e suposto(s)
autor(es)/infrator(es).

a) Deverá o usuário sempre pesquisar o envolvido na função “consulta
geral”, com o fim de aferir se o envolvido cadastrado possui mandado de prisão
em aberto;

b) Deverão ser preenchidos todos os dados cadastrais disponíveis, tais
como apelido, nome dos genitores, raça, estado civil, nacionalidade e
naturalidade, data de nascimento ou idade aproximada, profissão, escolaridade,
documentos disponíveis e endereço completo;

c) Nas unidades que possuam equipamento de captação (web cam) é
obrigatória a inclusão da foto do envolvido no momento do seu cadastro.

IV – preencher os campos da aba VÍNCULOS com os relacionamentos
existentes e conhecidos entre os envolvidos, quando possível estabelecer esse
vínculo. Nas ocorrências de violência doméstica, organização criminosa, tráfico de
drogas, roubo e homicídio o preenchimento desse campo é obrigatório.

V – preencher os campos da aba OBJETOS com o máximo de dados ou
características do(s) referido(s) objeto(s), como marca, modelo, cor, número de
série, placa, IMEI, SINARM, calibre, peso, quantia ou outras informações
necessárias à identificação.

a) O campo “Descrição” deve constar apenas dados que não possam
ser preenchidos nos demais campos referentes àquele objeto;

b) O campo “Localização” deve ser modificado sempre que houver
alguma atualização do objeto cadastrado, como apreensão, restituição,
encaminhamento para a perícia e encaminhamento ao Judiciário;

c) Sempre que houver atualização da situação do objeto deverá o
campo “Situação” ser marcado com essa nova modificação, não desmarcando os
campos já preenchidos, em especial, apreendido, quando o bem for encaminhado
para a Delegacia, e recuperado, quando o bem for restituído.

VI – preencher os campos da aba RELATO/HISTÓRICO com as
informações que não foram inseridas nas outras abas, em especial a dinâmica do
crime.

VII – alimentar a aba ANEXOS com arquivos (vídeos, áudios, imagens,
documentos, etc., necessários a subsidiar a futura investigação originada do
referido BO.

VIII – gerar obrigatoriamente as peças necessárias na aba PEÇAS,
sendo permitido o uso de peças externas ao SINESP PPE somente nos seguintes
casos:

a) Quando a peça a ser lavrada não existir na lista de peças do
sistema;

b) Quando for necessário colacionar imagens na peça;
c) Quando questões de ordem tecnológica, como conexão,

indisponibilidade de estação de trabalho por problema de hardware e software e
indisponibilidade do SINESP PPE, impossibilitar o uso do sistema;
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d) Quando a peça for lavrada de forma externa ao PPE, deverá ser
inserida através de upload na aba ANEXOS.

§2º Com relação à localização de veículos automotores, o
procedimento a ser seguido é o disciplinado no Art. 4º da presente portaria.

§3º Nos casos de apreensão de drogas, o peso deve ser inserido ou
atualizado quando o laudo pericial retornar à Unidade Policial.

§4º Nos casos de morte violenta e morte a esclarecer sem indício de
crime, o laudo necroscópico deve ser digitalizado e inserido na aba ANEXOS tão
logo seja recebido na Unidade Policial.

 

Capítulo I
DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE PRISÃO E BUSCA E

APREENSÃO
Art. 3º  Para fins de aferição de produtividade, deverá ser lavrado

boletim de ocorrência nos casos de cumprimento de mandados de prisão, busca e
apreensão domiciliar e busca e apreensão de adolescente autor, selecionando,
respectivamente as naturezas atípicas de “Cumprimento de mandado – prisão”,
“Cumprimento de mandado – busca e apreensão domiciliar” e “Cumprimento de
mandado – busca e apreensão de adolescente autor”.

§1º Deverão ser preenchidos os campos do referido boletim de
ocorrência referentes a (o):

a) Logradouro, data e horário da prisão/apreensão;
b)Dados cadastrais, fotos e identificações visuais do preso/apreendido

envolvido;
c) Objetos eventualmente apreendidos;
d)Relato do histórico com as circunstâncias em que se deram a

prisão/apreensão;
e) Inserção da cópia do referido mandado de prisão/apreensão

cumprido, com a assinatura na aba  ANEXOS.
§2º Em casos de operação onde exista o cumprimento de vários

mandados de prisão e busca e apreensão, é necessário o registro de um boletim
de ocorrência para cada ordem judicial cumprida.

 
Capítulo II

DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS FURTADOS
E ROUBADOS

Art. 4º Nas hipóteses em que forem recuperados veículos furtados e
roubados deve-se aditar o boletim de ocorrência, editando o objeto para
acrescentar a situação de Apreendido e Recuperado, este último quando o bem
tiver sido devolvido ao proprietário.

§1º Quando o boletim de ocorrência já tiver sido convertido em
procedimento policial, a localização e situação do objeto devem ser inseridas tanto
no procedimento quanto no boletim de ocorrência, devendo tal boletim ser
arquivado, indicando-se na fundamentação o número do procedimento gerado.
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§2º Quando o roubo ou furto do veículo não tiver boletim de
ocorrência registrado no SINESP PPE, ou quando o boletim de ocorrência for de
outro Estado, deve-se lavrar boletim de ocorrência com a natureza atípica de
Localização de Veículo, onde deve constar:

a) Logradouro, data e horário da localização do objeto;
b) Relato do histórico com as circunstâncias em que se deram a

localização do veículo.
 

Capítulo III
DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE MORTE A ESCLARECER

Art. 5º Quando o caso tratar de morte em que haja algum indício de
crime, deve o boletim de ocorrência ser cadastrado como homicídio.

Parágrafo Único. No caso das investigações indicarem que não se
tratava de crime de homicídio, a natureza do fato deve ser modificada.

Art. 6º Nas hipóteses de boletins de ocorrência que noticiem morte a
esclarecer sem indício de crime, deverá ser registrado o boletim de ocorrência
com a devida natureza atípica, preenchendo-se os campos referentes ao local,
data, pessoas envolvidas, objetos, histórico, anexos e peças relacionadas, em
especial:

I – logradouro, data e horário do encontro do cadáver;
II – dados cadastrais e foto da pessoa morta, se possível;
III – objetos eventualmente apreendidos junto ao corpo ou no local;
IV – relato do histórico com as circunstâncias em que se deu o

encontro do corpo.
Art. 7º Nos casos de registro de morte a esclarecer deve-se aditar o

boletim de ocorrência com a real causa da morte em até 60 (sessenta) dias, não
sendo permitida a manutenção da natureza de morte a esclarecer sem indício de
crime depois desse prazo.

 
Capítulo IV

DOS BOLETINS EM RASCUNHO
Art. 8º Não será permitido manter boletins de ocorrência em

rascunho por mais de 24 (vinte e quatro) horas, devendo o policial proceder da
seguinte forma:

I – excluir o rascunho;
II – registrar o boletim de ocorrência;
III – registrar o aditamento.
Parágrafo Único. O próprio policial responsável pelo boletim de

ocorrência deve retirar a situação de rascunho do BO, podendo o Delegado de
Polícia também assim proceder ou determinar que outro policial assim o faça.

 
Capítulo V

DOS BOLETINS AGUARDANDO ACEITE E RECUSADOS
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Art. 9º Os boletins de ocorrência aguardando aceite devem ser
analisados em até 05 (cinco) dias, podendo qualquer policial da unidade aceitar o
boletim de ocorrência encaminhado.

§1º Somente o Delegado de Polícia pode recusar um boletim de
ocorrência encaminhado à sua unidade, fundamentando os motivos de tal recusa.

§2º As dúvidas de atribuição que surgirem com a recusa do boletim de
ocorrência serão dirimidas pela Corregedoria, através de ofício encaminhado via
sistema oficial de produção e gestão de documentos (Sistema Sei).

 
Capítulo VI

DO SIGILO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA
Art. 10 É possível aos usuários de uma DP estabelecer o sigilo de

qualquer Boletim de ocorrência e/ou Procedimento.
Parágrafo Único. É vedado o estabelecimento de sigilo em BO ou

Procedimento por quem não seja lotado na unidade policial.
Art. 11 Será obrigatório estabelecer o sigilo do Boletim de Ocorrência

e/ou do Procedimento:
I – sempre que norma legal compelir tal obrigação;
II – sempre que contiver qualquer representação cautelar nos autos;
III – quando envolver policiais civis como autores do fato;
IV – qualquer situação que o responsável pela presidência do

procedimento entenda relevante ao bom andamento ou para evitar possível
prejuízo das investigações, nesses casos será necessário a existência de despacho
fundamentado para justificar a medida.

Art. 12 Em qualquer caso, o sigilo deverá ser retirado sempre que os
motivos que o ensejaram se esgotem.

Parágrafo Único. Somente o Delegado de Polícia pode fazer a
retirada do sigilo.

 
Título III

 
DOS DESPACHOS

 

Art. 13. O Delegado de Polícia será obrigado a apreciar e despachar
todos os boletins de ocorrência de sua Unidade Policial, sempre visando:

I – analisar e, se necessário, corrigir as tipificações penais registradas
nos boletins;

II – comunicar ao servidor policial acerca de equívoco e/ou mau
preenchimento do boletim de ocorrência, para que este possa corrigir o erro;

III – outras medidas que o Delegado de Polícia entender necessárias.
 

Titulo IV
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DA VERIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA DAS INFORMAÇÕES - VPI

 

Art. 14 Todo procedimento que a Autoridade Policial entender como
necessária a instauração de Verificação de Procedência das Informações (VPI)
deverá ser despachada como “Aguardando Novas Informações”.

Art. 15 Nos casos em que a VPI for apta a ser arquivada, deverão ser
digitalizadas todas as peças produzidas no procedimento, devendo o arquivo ser
incluído na aba ANEXOS através de upload antes do despacho de arquivamento
pela Autoridade Policial.

 
Título V

 
DOS PROCEDIMENTOS

 
Art. 16 Todas as disposições concernentes a preenchimento, cadastro

de envolvidos, objetos e geração de peças expostas no Título II aplicam-se a este
Título.

Parágrafo Único. A partir da instauração do procedimento fica
vedado gerar peças no boletim de ocorrência que deu origem ao procedimento.

Art. 17 Durante o trâmite dos procedimentos policiais, o usuário é
obrigado a acrescentar toda e qualquer nova informação obtida ao longo das
diligências da investigação, tais como cadastramentos de novos envolvidos,
atualização da situação e localização de objetos, cadastro de novos objetos,
documentos recebidos, imagens, vídeos, etc.

Art. 18 Caso haja mudança da tipificação do crime apurado deverá a
natureza do fato ser modificada na aba DADOS DO FATO com a atual tipificação.

Parágrafo Único. Nos casos de crimes com morte violenta, a nova
natureza do fato também deverá ser incluída no boletim de ocorrência que deu
origem ao procedimento, devendo-se aditar o boletim já finalizado, atualizar a
natureza, registrar o boletim de ocorrência e despachar para arquivamento,
indicando na fundamentação o número do procedimento gerado.

Art. 19 Para fins de utilização do SINESP PPE, considerar-se-á APF
instaurado como já sendo o respectivo IP originário daquele, prescindindo de
qualquer outra ação de despacho para conversão.

Parágrafo Único. Procedimento flagrancial recebido de outra
Unidade Policial através da função “Enviar para Unidade de Apuração” considerar-
se-á como já sendo os respectivos IP ou AAFAI, dispensando qualquer outra ação
para ser dada continuidade ao procedimento.

Art. 20 Todo procedimento flagrancial recebido da Central de
Flagrantes deve, obrigatoriamente, ser aceito pela Unidade Policial designada por
aquela Unidade. Caso a Central de Flagrantes envie para a Unidade Policial de
forma equivocada, esta, após a aceitação do procedimento, encaminhará à
Unidade que tiver atribuição para a apuração do caso. Os casos de conflitos serão
solucionados pela Corregedoria Geral da Polícia Civil.   
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§1º Equipara-se à Central de Flagrantes as Unidades Policiais do
interior responsáveis pelas confecções de Autos de Prisão em Flagrante de outras
Unidades.

§2º Quando o procedimento flagrancial for lavrado na Central de
Flagrantes, ou em unidade policial equiparada, se o procedimento lavrado tiver
objetos apreendidos, a unidade com atribuição para concluir o procedimento
deverá fazer a retirada da via física e dos respectivos objetos no primeiro dia útil
após a lavratura do procedimento. Se o procedimento não tiver objetos
apreendidos a via física pode ser retirada em até em 05 (cinco) dias úteis.

Art. 21 A aba MOVIMENTAÇÃO é de uso obrigatório, devendo constar
todas as movimentações do procedimento policial.

§1º O botão de Autos Conclusos é ato do escrivão e destina-se ao
envio dos autos ao Delegado com a informação da conclusão de alguma diligência.

§2º O Despacho para Remessa Parcial se dará todas as vezes que o
procedimento for enviado para o Poder Judiciário sem conclusão, enquanto o
Despacho para Remessa Final é necessário quando procedimento estiver
concluído.

§3º Todos os campos obrigatórios que aparecerem quando se
despachar para remessa parcial ou final devem ser preenchidos com
fidedignidade das informações colhidas no procedimento, tendo em vista que são
desses dados que se extraem as informações de procedimentos com ou sem
indiciamento.

§4º Após a remessa ao Poder Judiciário é obrigatória a digitalização do
procedimento, devendo o arquivo ser anexado na aba ANEXOS. Em seguida deve-
se cadastrar a remessa parcial ou final através dos botões Cadastrar Remessa
Parcial ou Cadastrar Remessa Final, indicando no número de protocolo o número
do processo gerado pelo sistema de Procedimentos Judiciais Eletrônicos – PJE.

§5º Caso haja devolução do procedimento deverá o usuário cadastrar
essa devolução através do botão Retorno de Envio, ficando obrigado a repetir os
procedimentos dos parágrafos anteriores a cada nova remessa.

Art. 22 Para os casos em que haja instauração de um procedimento,
seja por surgirem novos elementos fáticos ou por equívoco, e exista a necessidade
de convertê-lo em outro procedimento, deverá a Autoridade Policial despachar na
aba MOVIMENTAÇÃO na opção Gerar outro procedimento.

Parágrafo único. Nos casos em que há necessidade de instaurar mais
de um procedimento a partir de um mesmo boletim de ocorrência, deve haver
novo despacho no boletim de ocorrência.

 
Título VI

 
DO CANCELAMENTO DE PROCEDIMENTOS

 
Art. 22 Os Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) e Boletins

Circunstanciados de Ocorrência (BOCs) poderão ser cancelados por qualquer
usuário, devendo a Autoridade Policial fazê-lo ou autorizar previamente o referido
cancelamento por despacho, atentando-se pela necessidade de produzir o
despacho respectivo dentro do procedimento.
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Art. 23 Só será permitido o cancelamento de Inquéritos Policiais (IPs),
Autos de Investigação de Atos Infracionais (AIAIs) e os procedimentos flagranciais
(APFs e AAFAIs) quando houver duplicidade de instauração. Para tanto, o usuário
deve gerar uma peça de certidão ou despacho no procedimento que deverá ser
cancelado, expondo os motivos para tanto, citando o número do procedimento
que continuará válido e enviando o pedido via SEI ao Gestor de Sistema
Organizacional (GSO) no Piauí.

Art. 24 Publique-se em sua íntegra na página eletrônica da Polícia Civil
(www.pc.pi.gov.br).

Art. 25 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ,
em Teresina-PI, 08 de Novembro de 2021.

                            
(Assinado Eletronicamente)

Del. LUCCY KEIKO LEAL PARAÍBA
Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Piauí

 

 

Documento assinado eletronicamente por LUCCY KEIKO LEAL PARAÍBA -
Matr.0196331-7, Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Piauí,
em 08/11/2021, às 12:14, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de
fevereiro de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 2741870 e o código CRC C8E429D9.

Referência: Processo nº 00019.020144/2021-16 SEI nº 2741870
Rua Barroso, 241, Praça Saraiva - Bairro Centro, Teresina/PI, CEP 64001-380
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ

ASSESSORIA ESPECIAL I - PC-PI
Rua Barroso, 241, Praça Saraiva - Bairro Centro, Teresina/PI, CEP 64001-380

  - https://www.pc.pi.gov.br

 

 

Portaria Normativa nº 44/2022/PC-PI

PORTARIA Nº 044-GDG/AN/2022

 

Institui o Procedimento Operacional Padrão - POP para atendimento de
mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, bem como vítimas de
crimes contra a dignidade sexual, sob a perspectiva de gênero, nas
Delegacias de Polícia e Centrais de Flagrantes do Estado do Piauí.
 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ,
LUCCY KEIKO LEAL PARAÍBA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 159, § 1º, da
Cons�tuição do Estado do Piauí e pelo art. 73, XI, da Lei Complementar no. 037, de 09/03/2004, que
dispõe sobre o Estatuto da Polícia Civil do Estado do Piauí, e;

CONSIDERANDO que cabe ao Delegado Geral de Polícia Civil exercer a superior orientação,
coordenação e supervisão da Polícia Civil, bem como pra�car atos administra�vos necessários ao
cumprimento das a�vidades da Polícia Civil, na forma do art. 73, incisos I, III e XI, da Lei Complementar nº
37/2004;

CONSIDERANDO a necessidade de promover a efe�vação dos princípios administra�vos
insculpidos no art. 37 da Cons�tuição Federal promulgada em 05/10/1988, notadamente ao princípio da
eficiência;

CONSIDERANDO a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação
Contra a Mulher; a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a
Mulher- Convenção de Belém do Pará, a Lei nº 11.340-2006- Lei Maria da Penha, bem como a
recomendação nº 001/2020 do Ministério Público do Estado do Piauí.

CONSIDERANDO  que a polícia judiciária tem como fim coletar e formar as provas
necessárias à apreciação das medidas prote�vas de urgência e à inves�gação policial de modo a impedir
a revi�mização das mulheres atendidas na Delegacias de Polícia e Centrais de Flagrantes.

 

R E S O L V E:

 

Art. 1º INSTITUIR o Procedimento Operacional Padrão - POP  com a finalidade de
padronizar o atendimento de mulheres ví�mas de violência domés�ca e familiar, bem como de mulheres
ví�mas de crimes contra a dignidade sexual, sob a perspec�va de gênero, nas Delegacias de Polícia e
Centrais de Flagrantes do Estado do Piauí.
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Art. 2º O  presente  protocolo deverá ser aplicado com observância da Lei 11.340/2006 e
em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, devendo obedecer às seguintes diretrizes:

I - O atendimento da ví�ma deverá ser feito, sempre que possível, por policial feminina, de
forma reservada e sem a presença de pessoas estranhas, devendo ser explicado para a ví�ma as
formalidades legais a serem observadas. A ví�ma deve ser acolhida em escuta empá�ca, abstendo-se o
policial de julgamentos, crí�cas, exteriorizações de preconceitos e/ou demais ques�onamentos que
possam demonstrar dúvida quanto à veracidade dos fatos narrados pela ví�ma.

II - Havendo indícios de crime, a autoridade policial deverá:

a) Registrar o Bole�m de Ocorrência, devendo a ví�ma ser orientada a fornecer o máximo
de detalhes sobre o fato, bem como o máximo de detalhes sobre a qualificação do autor, observando
as Portaria Norma�va nº 55/2021/PC-PI e nº 76/2021/PC-PI;

b) Colher o depoimento da ví�ma com indicações de data, local, horário, dinâmica do fato
e testemunhas, se houve;

c) Orientar a ví�ma quanto à necessidade de representação para instauração de Inquérito
Policial, e indagar sobre o interesse/necessidade da ví�ma em requerer as Medidas Prote�vas de
Urgência. Caso a ví�ma deseje requerer Medida Prote�va de Urgência, deve ser encaminhado com o
pedido o termo de depoimento da ví�ma, conforme recomendação nº 001/2020 do MPPI, no prazo de
até 48h.

d) Requisitar as perícias necessárias, bem como encaminhar a ví�ma ao Ins�tuto Médico
Legal para Exame de Corpo de Delito, em caso de relato de agressões �sicas e, sendo possível, realizar o
registro fotográfico. As ví�mas de crimes contra a dignidade sexual devem ser encaminhadas para
realização de perícia, quando necessária, e profilaxia junto ao sistema de saúde. As ví�mas devem ser
orientadas da importância do comparecimento imediato à perícia para a colheita de provas;

e) Na hipótese da alínea anterior, sempre que possível e desde que não haja prejuízo às
a�vidades desenvolvidas na unidade, havendo dificuldades da ví�ma em se deslocar até o IML será
disponibilizada viatura para a ví�ma realizar para Exame de Corpo de Delito;

f) Caso não seja possível a realização de exame de corpo de delito direto, a autoridade
policial providenciará a realização de exame de corpo de delito indireto por meio dos registros
fotográficos e/ou vídeos das lesões sofridas.

g) Esclarecer à ví�ma sobre prazo decadencial de 06 meses para oferecimento de queixa-
crime ao Poder Judiciário nos casos de crimes que exigem ação penal privada e a impossibilidade de
arquivamento do lnquérito Policial pela autoridade policial;

h) Preencher o Formulário de Avaliação de Risco, conforme resolução conjunta do
CNJ/CNMP nº 005/2020;

i) informar à ví�ma a possibilidade de encaminhamento para casa abrigo e/ou rede de
proteção, bem como encaminhar a ví�ma ao atendimento psicossocial, se disponível na Delegacia de
Polícia;

j)Deve ser consignado no Bole�m de Ocorrência e termo de declarações, se ví�ma não
quiser representar criminalmente, requerer Medida Prote�va de Urgência ou ser encaminhada para a
casa abrigo e/ou rede de proteção,

l)A mulher em situação de violência domés�ca e familiar não terá contato direto com o
autor ou pessoas a ele relacionadas.

m) Caso a ví�ma de violência domés�ca e familiar informe a necessidade de retornar ao
seu domicílio para re�rada de seus pertences pessoais e/ou objetos de trabalho, bem como pertences
pessoais dos seus dependentes, a autoridade policial deverá providenciar as diligências necessárias para
o acompanhamento da ví�ma.

n) A autoridade policial responsável pela inves�gação procederá aos demais atos de
instrução do processo como colheita de depoimento de testemunhas, requisição de dados e/ou imagens,
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representação por busca e apreensão, representação pela prisão preven�va do autor, dentre outras
diligências que julgar necessárias.

Art. 3º  Em caso de flagrante delito, a autoridade policial deverá registrar o bole�m de
ocorrência e proceder à lavratura do flagrante, observando as diretrizes do art.2º desta portaria. Deverá
ser feita consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão dos envolvidos na ocorrência.

Art. 4º  O presente protocolo deve ser aplicado no atendimento de mulheres trans,
independentemente de alteração registral do nome e de cirurgia de redesignação sexual, sempre que
configuradas as hipóteses do ar�go 5º, da Lei 11.340/2006. 

Art. 5º Publique-se em sua íntegra na página eletrônica da Polícia
Civil (h�ps://portal.pi.gov.br/pc/).

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ, em Teresina/PI,
11 de Novembro de 2022.

 

(Assinado Eletronicamente)

Del. LUCCY KEIKO LEAL PARAÍBA

Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Piauí

Documento assinado eletronicamente por LUCCY KEIKO LEAL PARAÍBA - Matr.0196331-7, Delegado
Geral da Polícia Civil do Estado do Piauí, em 11/11/2022, às 11:54, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de
2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 5879653 e
o código CRC 521850C7.

Referência: Processo nº 00019.022930/2022-39 SEI nº 5879653

Rua Barroso, 241, Praça Saraiva - Bairro Centro, Teresina/PI, CEP 64001-380
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