
  
 

 

AGENTE DE POLÍCIA. TIPIFICAÇÃO DE FATO EM 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE DEVE SER 

PREENCHIDA DE FORMA SUMÁRIA. 
RESPONSABILIDADE PELA ADEQUAÇÃO DO TIPO 

INFORMADO COM A SITUAÇÃO NARRADA PELO 

DECLARANTE É DO DELEGADO DE POLÍCIA. 
MANUTENÇÃO OU REVISÃO DA TIPIFICAÇÃO 

INFORMADA PELO AGENTE QUE DEVE SER FEITA POR 

DESPACHO DO DELEGADO DE POLÍCIA. INTELIGÊNCIA 

DA LEI COMPLEMENTAR N. 453/2009 DE SANTA 

CATARINA E DO PROVIMENTO N. 3, DE 2016, DA 

CORREGEDORIA DE POLÍCIA CIVIL DE SANTA 

CATARINA. 
 

I – CONSULTA FORMULADA 
 

O Sindicato dos Policiais Civis de Santa Catarina SINPOL-SC honra-nos com 

consulta jurídica acerca da atribuição das tipificações de fato na homologação de 

boletins de ocorrência virtuais. A indagação foi formulada nos seguintes termos: 

Prezados, 

Na data de hoje, 08/12/2020, recebemos um informe referente a "erros" 
cometidos na homologação de B.Os virtuais, conforme descrito abaixo. 

 "Os erros mais comuns são: 

- Cadastro errado dos envolvidos (pessoa diferente do informado); 

- Falta de inclusão de veículos em BOs de acidente de trânsito; 

- BOs com relato explícito do fato ocorrido (estelionato, perturbação de sossego, 
incêndio, acidente com vítima, etc.) sendo cadastrados com tipificação de FATOS 
ATÍPICOS; 

- Cancelamento de registros pelo fato do atendente não saber como prosseguir ou 
resolver as situações acima descritas." 

Minha dúvida é sobre a questão de tipificação de fato. Conforme as informações 
que possuo, tipificar o fato seria atribuição da Autoridade Policial, assim gostaria 
de um esclarecimento nesse sentido, para evitar uma possível sindicância.  



  
 

 

A consulta será respondida com base no ordenamento jurídico vigente e na 

jurisprudência. 

II – FUNDAMENTOS – A COMPETÊNCIA PARA TIPIFICAÇÃO EM BOLETINS DE OCORRÊNCIA 
 

A Lei Complementar Estadual n. 453/2009 de Santa Catarina instituiu o 

Plano de Carreira da Polícia Civil. Logo no artigo primeiro, o legislador classificou os 

Policiais Civis em 2 subgrupos: Autoridade Policial e Agentes da Autoridade Policial. 

Em seguida, os artigos segundo e terceiro dispuseram que Autoridade 

Policial são os Delegados de Polícia, enquanto são Agentes da Autoridade Policial os 

Agentes, Escrivães e Psicólogos Policiais. 

O Delegado de Polícia, como se denota, está em posição hierarquicamente 

superior aos Agentes, Escrivães e Psicólogos. A ele é conferido poder para presidir atos 

de polícia judiciária, respondendo pela regularidade do trabalho nas Delegacias de 

Polícia.  

Assim, enquanto autoridade administrativa, deve gerir os servidores 

subordinados ao mesmo tempo em que deve responsabilidade aos seus superiores. 

 Enquanto autoridade policial, detém poder de chefia das atividades de 

polícia judiciária e de apuração de infrações penais.  

O anexo VIII da LC n. 453/2009 traz as atribuições do cargo de Delegado de 

Polícia Civil, que incluem “planejar, programar, organizar, dirigir, coordenar, 

supervisionar e controlar as atividades de polícia judiciária, de apuração de infrações 

penais e de polícia administrativa, no âmbito das suas atribuições constitucionais e 

legais”. 



  
 

 

A descrição detalhada das atribuições confirma a posição de chefia e, 

portanto, de responsável pela apuração/investigação de infrações penais. É disposição 

expressa da referida norma que os Delegados de Polícia devem, entre outros:   

1. Presidir, com exclusividade, procedimentos processuais relativos à polícia 
judiciária do Estado e à apuração de infrações penais, exceto as militares; 

2. Dirigir as atividades administrativas de unidade policial civil; 

3. Garantir o cumprimento das normas referentes a procedimentos processuais, 
prazos, documentos, registros, livros e arquivos da unidade policial; 

[...] 

18. Cumprir e fazer cumprir as leis e normas regulamentares, em especial as 
inerentes às atividades da Polícia Civil; 

19. Exercer atividades administrativas de interesse policial civil ou de segurança 
pública; 

[...] 

Ao julgar Ação Direta que buscava declarar inconstitucional o art. 4º da LC 

n. 453/2009 de Santa Catarina, na ADI 4.618/SC, o Supremo Tribunal Federal confirmou 

a exclusividade de atuação dos Delegados de Polícia Civil quanto às atribuições de 

polícia judiciária, apesar de reconhecer que as infrações penais podem ser apuradas 

pelas demais instituições responsáveis pela segurança pública. 

Para a resolução do questionamento posto pelo associado, importa saber 

apenas que o STF assentou a exclusiva competência do poder de polícia judiciária aos 

Delegados de Polícia. 

O Boletim de Ocorrência, quando registra notícias de crimes, demanda 

apuração da materialidade e autoria, que se dá por meio do exercício da atividade 

policial judiciária. 



  
 

 

Dessa forma, o Delegado de Polícia, detentor do Poder de Polícia e 

encarregado por garantir a regularidade no trabalho da Delegacia, é responsável por 

assegurar a adequação dos registros levados a termo por Boletim de Ocorrência. 

A tipificação correta da conduta narrada, por conseguinte, compete ao 

Delegado de Polícia. Nesse sentido, inclusive, o Provimento n. 3, de 2016, da 

Corregedoria de Polícia Civil de Santa Catarina determina competir à Autoridade 

Policial, por meio de despacho da ocorrência registrada, confirmar o fato comunicado 

pelos seus Agentes, ou então alterar o tipo penal, como entender juridicamente cabível 

(item III). 

A normativa observa a lógica da Lei que instituiu o Plano de Carreira da 

Polícia Civil. Afinal, o § 2º do art. 28 determina que o cargo de Delegado de Polícia é 

exclusivo de bacharel em direito. Ou seja, exige-se da Autoridade Policial o domínio do 

Direito.  

A tipificação, como se sabe, é matéria de direito penal, abarcada pelo 

bacharelado em direito. É natural, portanto, que a palavra final sobre o tipo registrado 

seja do servidor com reconhecido saber jurídico. 

Assim, não resta dúvida de que o Delegado de Polícia é responsável pela 

correta tipificação dos fatos narrados em Boletim de Ocorrência. 

No entanto, é preciso considerar que também os Agentes da Autoridade 

Policial detêm atribuições postas pela LC n. 453/2009. O anexo IX descreve a função 

dos Agentes de Polícia, determinando que a eles incumbe “executar os serviços de 

polícia judiciária e investigativa ou administrativa, sob a direção da autoridade policial 

ou do superior imediato, além de todas as atividades previstas em lei, inerentes ao 

exercício de seu cargo”. 



  
 

 

Além disso, o item 37 do anexo dispõe expressamente ser atribuição dos 

Agentes “atender ao público e registrar delitos e ocorrências trazidos ao seu 

conhecimento, dando ciência à autoridade policial”. 

O Provimento n. 3, de 2016, da Corregedoria de Polícia Civil de Santa 

Catarina dispõe ainda que os Policiais Civis devem observar o rol de fatos comunicados 

no sistema ao informar o fato comunicado, certificando-se de que o campo escolhido 

coincida com a situação apresentada pelo comunicante (itens I e II). E determina 

também que, no caso de dúvidas, o Policial Civil não se furte de entrar em contato com 

a Diretoria de Inteligência (DIPC) (item IX). 

Sucede que a Autoridade Policial é competente para proferir despacho que 

confirme o fato comunicado pelos seus Agentes, ou altere o tipo penal, como entender 

juridicamente cabível (item III do Provimento, repita-se). 

Assim, em que pese os Agentes de Polícia devam realizar o registro da 

ocorrência, o Delegado de Polícia é o responsável final pela tipificação, podendo 

manter o tipo informado pelo Agente ou alterá-lo.  

Considerando esse cenário, conclui-se, dessa forma, que a atribuição para 

registro de Boletim de Ocorrência é do Agente de Polícia, que deve, entre outros, 

anotar a tipificação que coincida com a situação narrada pelo declarante. 

A responsabilidade pela exatidão do tipo informado, contudo, é do 

Delegado de Polícia, Autoridade Policial detentora do Poder de Polícia Judiciária e de 

conhecimento jurídico suficiente para a revisão dos procedimentos realizados pelos 

seus Agentes, até porque a lei não exige dos Agentes da Autoridade Policial formação 

jurídica para ingresso no cargo público, daí porque não podem ser responsabilizados 

pela tipificação de fatos em BO. 



  
 

 

III – CONCLUSÃO 
 

Diante do exposto, entende-se que o Agente de Polícia detém atribuição 

para registro de fatos mediante Boletim de Ocorrência, devendo indicar, 

sumariamente, o tipo que entenda coincidir com a situação narrada pelo declarante. 

Todavia, a responsabilidade pela exatidão, sobretudo no que concerne à tipificação do 

fato, é do Delegado de Polícia. 

É o parecer. 

Florianópolis, 17 de dezembro de 2020. 
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