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Liberdade provisória – fiança
Liberdade provisória com fiança
Situações em que não cabe fiança
Competência para concessão da fiança
Arbitramento do valor da fiança
Termo de fiança
Quebramento da fiança
Como se processa a fiança
Formulário
Requerimento
Modelo 210
Modelo 211
Modelo 212 – Termo de fiança
Modelo 213 – Certidão
Modelo 214 – Certidão
Modelo 215 – Certidão
Modelo 216 – Certidão
Modelo 217
Modelo 218
Modelo 219 – Vista
Guia para depósito
Modelo 220
Modelo 221 – Alvará de soltura
Modelo 222
Modelo 223 – Termo de fiança
Modelo 224 – Certidão
Modelo 225
Modelo 226
Modelo 227 – Guia
Requerimento
Modelo 228
Despacho
Modelo 229
Requerimento
Modelo 230
Requerimento
Modelo 231
Despacho
Modelo 232
Modelo 233 – Termo de fiança
Caso de inafiançabilidade da infração
Modelo 234
Modelo 235
Modelo 236

XXX. OUTROS ATOS, TERMOS PROCESSUAIS,
ATESTADO DE POBREZA E PROCURAÇÃO
Escrivão ad hoc
Formulário
Portaria nomeando escrivão ad hoc
Modelo 237
Termo de compromisso a escrivão ad hoc
Modelo 238 – Portaria
Modelo 239 – Termo de compromisso
Modelo 240 – Data
Modelo 241 – Conclusão
Modelo 242 – Juntada
Modelo 243 – Promoção
Modelo 244 – Vista
Modelo 245 – Remessa
Modelo 246 – Termo de encerramento de volume
Modelo 247 – Termo de abertura de volume
Termo de entrega de inquérito à parte
Modelo 248 – Entrega
Modelo 249 – Certidão
Modelo 250 – Certidão
Modelo 251 – Traslado
Atestado de pobreza
Modelo 252
Modelo 253
Procuração para apresentar queixa sobre crime de ação
Modelo 254
Modelo 255
XXXI. RELATÓRIO DE INQUÉRITO
Considerações Gerais
Formulário
Modelo 256 – Relatório
Relatório contendo exposição das diligências
Modelo 257 – Relatório
Relatório sobre um roubo simulado
Modelo 258 – Relatório
Relatório seguido de requerimento de prisão preventiva
Modelo 259 – Relatório
Relatório seguido de determinação de indiciamento
Modelo 260 – Relatório
Relatório final de inquérito policial
Modelo 260-A – Relatório
XXXII. DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS
Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995
Conceito
Termo circunstanciado
Conceito de autoridade policial na Lei n. 9.099/1995
Modelo 261 – Termo circunstanciado n. .../20...

CERTIDÕES,

TRASLADO,

Modelo 262 – Requerimento/representação
Modelo 263 – Representação
Modelo 263-A – Termo de compromisso
XXXIII. CONTRAVENÇÃO DE JOGO – CONSIDERAÇÕES MAIS IMPOR-TANTES
Considerações gerais
Legislação
Jogo de azar
Loterias
Jogo do bicho
Formulário
Quesitos de exame pericial de material destinado a jogo de azar (Art. 50
da Lei das Contravenções Penais)
Modelo 264
Quesitos de exame pericial de papéis de jogo do bicho (Art. 58 do
Decreto-Lei n. 6.259, de 10.02.1944)
Modelo 265
Quesitos de exame pericial de material referente a loteria, rifas,
tômbolas etc. (Art. 45 do Decreto-Lei n. 6.259, de 10.02.1944)
Modelo 266
Auto de exame pericial de papéis de jogo do bicho
Modelo 267 – Auto de exame pericial
Tabela demonstrativa
Laudo pericial referente à roleta
Modelo 268
Modelo 269
XXXIV. PROCEDIMENTO DA AUTORIDADE
PRATICADAS POR MENORES

EM

FACE

DE

Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990
Procedimento da autoridade em face da infração
Direitos individuais e garantias processuais
Procedimentos de apuração de ato infracional atribuído a adolescentes
Modelo 270 – Portaria
Modelo 271 – Termo de inquirição sumária
Modelo 272
Termo de compromisso ao curador
Modelo 273 – Termo de compromisso
Modelo 274 – Auto de apreensão de adolescente infrator
Modelo 275 – Nota de pleno e formal conhecimento
XXXV. MEDIDAS CAUTELARES UTILIZÁVEIS EM INVESTIGAÇÕES
Considerações gerais
Breve análise sobre as interceptações telefônicas – aspectos legais e
técnicos
Gravações e transcrições das conversas
Gravações clandestinas
Interceptação/escuta ambiental

INFRAÇÕES

Considerações breves a respeito do sigilo bancário e fiscal
Aspectos relevantes da nova Lei de “lavagem” de dinheiro para a
investigação policial
Considerações gerais sobre a infiltração policial e a ação controlada
Guia rápido sobre aspectos técnicos para procedimentos de interceptação
telefônica
Legislação
Representação (interceptação telefônica e quebra de sigilo)
Modelo 276 – Representação
Representação (quebra de sigilo telefônico)
Modelo 277 – Representação para quebra de sigilo telefônico
Modelo 277-A – Representação (interceptação de fluxos de dados)
Representação (interceptação ambiental)
Modelo 278 – Representação para interceptação ambiental
Representação (quebra de sigilos bancário e fiscal)
Modelo 279 – Representação para quebra de sigilos bancário e fiscal
XXXVI. IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL – OBSERVAÇÕES MAIS IMPOR-TANTES
Identificação datiloscópica
O que é identidade, o que é identificação
Datiloscopia
Sistema Vucetich
Petrechos necessários à identificação
Tomada de impressões
Das impressões digitais
Da escrituração
Casos especiais
Coleta de impressões em locais de crimes
Transporte por meio de película
Material para confronto
Impressões digitais em papéis
Identificação criminal
XXXVII. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – LEI 9.503/1997: ASPECTOS
PROCEDIMENTAIS E PENAIS RELEVANTES
Aspectos relevantes da Lei 12.760/2012, que alterou a Lei 9.503/1997 quanto aos aspectos
procedimentais e penais

