
ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

R E S O L U Ç Ã O N° 249/05 - SESP

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pelo Art. 9°, incisos IV e IX, do Decreto 2.898, de 
19 de maio de 1.998 e, 

CONSIDERANDO a  necessidade  de  ser  atendido  o  princípio  da  prioridade 
absoluta no atendimento aos direitos da criança e do adolescente, na forma do 
Art. 227, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a  necessidade  de  estabelecer  normas  de  conduta  para 
regulamentar a atuação da Polícia Civil  nas situações em que a vítima seja 
criança ou adolescente;

R E S O L V E

art.  1°  -  DETERMINAR  que,  nos  procedimentos  investigatórios  relativos  a 
crimes praticados contra crianças e adolescentes, independentemente de sua 
tipificação,  seja  aposta  na  capa  uma  tarja  com  os  dizeres: “CRIANÇA  E 
ADOLESCENTE - PRIORIDADE ABSOLUTA”.

Parágrafo Único. Nos procedimentos que envolvam adolescentes privados de 
liberdade a tarja deverá ser:  “ADOLESCENTE PRIVADO DE LIBERDADE”, 
devendo ter os mesmos tramitação preferencial.

Art. 2° -  Os procedimentos aqui tratados deverão receber prioridade máxima 
de  tramitação,  com  preferência,  portanto,  na  realização  de  diligências, 
elaboração de laudos periciais, etc.

Parágrafo Único. A Polícia Científica, através dos Institutos Médico Legal e de 
Criminalística,  deverão prestar  o  atendimento que for  necessário,  dentro  de 
suas  competências,  com  absoluta  prioridade,  quando  a  vítima  tratar-se  de 
criança ou adolescente, mantendo para tanto salas especiais reservadas para 
espera e exames periciais.



Art.  3°  - Compete  ao  Delegado Geral  da  Polícia  Civil  e  aos  Diretores  dos 
Institutos  Médico  Legal  e  de  Criminalística  a  devolução  das  determinações 
contidas na presente resolução, bem como as medidas administrativas cabíveis 
no seu descumprimento.

Art. 4° - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE- SE, REGISTRE- SE e CUMPRA- SE. 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA, em 14 de outubro de 2005

Luiz Fernando Ferreira Delazari
SECRETÁRIO DA SEGURANÇA


