Curso de Investigação de Homicídios da Polícia de Miami
Academia Integrada da Segurança Pública
Porto Alegre, Estado de Rio Grande do Sul, Brasil
27 a 31 de março de 2017
Dia 1
Segunda-feira, 27 de março de 2017
0800-0900

Cerimônia de abertura – Apresentações e boas-vindas

Intervalo
0915–0930

Panorama da programação semanal do curso, expectativas e regras do curso.

0930–1030

Panorama da Delegacia de Homicídios da Cidade de Miami: configuração e emprego da
unidade. Tipos de morte e investigações conduzidas pelos membros da delegacia e
protocolos para ações e notificações. Equipamentos necessários e empregados pelos
investigadores.

Intervalo
1045–1100

Ações iniciais do investigador de homicídios e pessoal de apoio. Configuração das ações
de uma equipe de homicídios em resposta a um incidente (recursos internos e
externos). Discussão sobre comunicações policiais e transmissões de rádio.

1100–1130

Responsabilidades do policial fardado e responsabilidades do supervisor no local do
homicídio. Estabilização, contenção e preservação. Registro da cela do crime,
instauração de vigilância, consecução e separação de testemunhas, detenção de
suspeitos. Posto de comando, Relações Públicas, sistema de comando do incidente.

1130–1200

Responsabilidade do pessoal da unidade de cena de crime no local do homicídio.
Discussão sobre busca no local do crime e lista de verificação da perícia. Coordenação
com o investigador responsável pela investigação.

ALMOÇO
1300–1330

Cenas de crime – Local do homicídio, localização da vítima se removida para um
hospital, localização do suspeito, localização da testemunha. Investigação apropriada
na casa de suspeitos e vítimas, além de seus deslocamentos.
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DIA 1 (continuação)
1330–1400

Laboratório criminal e apresentação de provas. Discussão sobre exemplos de
apresentação de provas para seções laboratoriais (Armas de Fogo, Sorologia, Vestígios,
Marcas de Ferramentas, Vídeo e Perícia de Informática). N.I.B.I.N., CODIS, AFIS.

1400–1430

Responsabilidades do Ministério Público em um local de homicídio e durante a
investigação subsequente. Mandados de busca, intimações, mandados de prisão.

Intervalo
1445–1530

Responsabilidades do Instituto Médico Legal em um local de homicídio e
investigação subsequente. Exame inicial da vítima, coleta de provas, tipos
trajetória, recuperação projetis de corpo, kits de agressão sexual, aparas
esfregaços e impressões digitais no corpo. Programa de Assistência
Odontologia forense.
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Intervalo
1545-1600

Funções do chefe da investigação, dos membros da equipe de apoio e do supervisor.
Cena do Crime, Testemunhas, Área da investigação, Mandados Notificação a parentes.
Serviços de Atendimento à Vitima.

1600–1700

Apresentação de caso e discussão em aula

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIA 2
Terça - feira, 28 de março de 2017
0800–0830

Análise e visão geral dos tópicos do Dia 1

0830–0900

A investigação do homicídio depois das ações iniciais. Reunião de instrução da equipe
com a perícia, o ministério público, o legista, as unidades e os recursos de apoio
(Delegacia Antigangues, Delegacia de Entorpecentes, polícia fardada). Histórico da
vítima e uso da lista de verificação para vítimas. Desenhista.

0900–0915

Uso do analista criminal, notificações, coleta de dados, interação informativa.
Diferentes recursos de bases de dados disponíveis para coleta de dados. (DAVID; FCICNCIC; Accurint; Coplink; DJJ; tribunais municipais, estaduais e federais; LPR)

Intervalo
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DIA 2 (continuação)
0930–1030

Provas de homicídio envolvendo celulares, computadores e Internet. Discussão sobre
recuperação de provas e seu uso no âmbito da investigação. Apostilas sobre mídias
sociais na internet e guias de aplicação da lei. Exemplos de conclusões com base em
provas.

1030–1045

O sistema ShotSpotter – uso em investigações de homicídios, com exemplos e
gravações.

Intervalo
1100–1115

Programas de reconhecimento facial - Usos da tecnologia na identificação de suspeitos,
testemunhas e vítimas.

1115–1130

Uso da mídia no decorrer das investigações de homicídios. Escritório de Relações
Públicas e coleta de reportagens para identificação de testemunhas e possíveis
suspeitos.

1130–1145

O programa Crime Stoppers – Uso de fontes anônimas de informações em casos de
homicídio. Recriações, uso de cartas de baralho com informações sobre casos
arquivados, cartazes.

1145–1200

Os sistemas Amber Alert e Silver Alert e seu uso no decorrer de uma investigação.

ALMOÇO
1300–1330

Técnicas de investigação de área - Documentação e seguimento. Uso de mapas da área
onde aconteceu o incidente, verificação se todas as fontes conhecidas de testemunhas
foram identificadas e apuradas. Demonstração do Google Earth.

1330–1430

Mandados de busca – Execução, planejamento e organização, juntamente com coleta
de provas e ações posteriores. Diagramas e ilustrações a serem usados juntamente com
as fotografias do local do crime. Exemplos de execução de mandados em edificações,
veículos e pessoas.

Intervalo

3

Curso de Investigação de Homicídios da Polícia de Miami
DIA 2 (continuação)
1445–1530

Investigações de fugitivos – Arranjos e coordenação de esforços para detenção de
pessoa procurada conforme mandados de prisão. Discussão sobre o uso de bases de
dados (sinalização de indivíduo por carteira de motorista, placa veicular, uso de
autoridades federais para impedir fuga). Exemplos a serem mostrados em sala.

1530–1545

Esquadrão de Casos Arquivados – Discussão da função de um esquadrão de casos
arquivados em uma delegacia de homicídios e sua responsabilidade na solução de casos
não resolvidos de homicídio.

Intervalo
1600–1700

Apresentação de caso e discussão em aula

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIA 3
Quarta-feira, 29 de março de 2017
0800–0830

Análise e visão geral dos tópicos cobertos nos Dias 1 e 2. Discussão sobre diretrizes e
regras para exercício prático.

0830–1200

Exercício prático de homicídio – Comparecimento a um local de homicídio e
investigação subsequente.
Haverá intervalos dentro do tempo designado para a participação da turma nesse
exercício. Haverá um exercício prático sobre ações em resposta a uma investigação de
homicídio, além de uma sessão de discussão e planejamento de equipe imediatamente
depois do exercício.

ALMOÇO
1300–1430

Apresentações em aula sobre o exercício prático de local de crime.

Intervalo
1445–1515

Investigações de tiroteios envolvendo a polícia e investigações de morte de pessoas em
custódia.

Intervalo
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DIA 3 (continuação)
1530–1630

Apresentações de casos por participantes da turma envolvendo casos de homicídio em
suas jurisdições.

1630–1700

Discussão em aula.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dia 4
Quinta-feira, 30 de março de 2017
0800–0830

Análise e visão geral dos tópicos cobertos nos Dias 1, 2 e 3.

0830–0900

Entrevistas e interrogatórios – Apresentação sobre indivíduos que são entrevistados
como vítimas, testemunhas e criminosos. As diferenças em um depoimento inicial (não
juramentado e não gravado) em comparação com um depoimento formal (juramentado
e gravado). Depoimentos escritos e depoimentos gravados.

0900–0930

Entrevistas e interrogatórios – Locais e arranjos para uma tomada de depoimento. O
depoimento tomado no local, na residência, na viatura policial. Na delegacia, em uma
sala de interrogatório. Serão exibidas ilustrações demonstrando cada arranjo e
ambiente, juntamente com o equipamento empregado. Opções de pessoas presentes
na sala: sala com uma pessoa e sala com duas pessoas. O uso de sala de reuniões
deverá ser monitorado por parceiro se este não estiver dentro da sala. Uso de
estenógrafo em determinadas circunstâncias.

Intervalo
0945–1000

Entrevistas e interrogatórios – Apresentação e reunião inicial com a pessoa a ser
interrogada. Fase de apresentação e avaliação da reunião. Exame de corpo de delito,
revista por armas e necessidades incluindo banheiro e lanche. Como estabelecer uma
ligação pessoal e identificar um denominador comum.

Demonstração em vídeo
1000–1030

Entrevistas e interrogatórios – Notificação dos direitos constitucionais antes do
interrogatório sobre crime cometido.

Demonstração em vídeo
Intervalo
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DIA 4 (continuação)
1045–1200

Entrevistas e interrogatórios – Obtenção de um relato oral da pessoa em suas próprias
palavras. Como lidar com incoerências ou farsas por parte do interrogado.

Demonstração em vídeo
ALMOÇO
1300–1330

Entrevistas e interrogatórios – Rejeição de promessas, garantias ou expectativas.

1330–1400

Entrevistas e interrogatórios – O teor de confissões e sua relevância para investigações e
processos.

1400–1430

Entrevistas e interrogatórios – Perguntas conclusivas a serem feitas pelo investigador.

Intervalo
1445-1500

Entrevistas e interrogatórios – Explicação sobre o exercício prático.

1500-1600

Entrevistas e interrogatórios – Exercícios práticos em aula.

Intervalo
1615–1700

Análise do exercício de entrevistas e interrogatórios e discussão em aula.

6

Curso de Investigação de Homicídios da Polícia de Miami
DIA 5
Sexta-feira, 31 de março de 2017
0800–0830

Análise e visão geral dos tópicos cobertos nos Dias 1, 2, 3 e 4.

0830–0900

Preparação e apresentação do caso em tribunal – Arquivos de casos e conteúdo.

0900–0915

Programa de proteção e relocação de testemunhas.

0915–0930

Fase de instrução dos casos de homicídio – Deveres do investigador.

Intervalo
0945–1030

Fase pós-instrução dos casos de homicídio – Deveres do investigador.

1030–1130

Treinamento e desenvolvimento profissional do investigador de homicídios.

ALMOÇO
1300–1700

Análise do curso – Avaliações – Perguntas e respostas com instrutores e alunos.

Cerimônia de encerramento e comentários

Entrega de certificados

Visitas a instalações policiais

City of Miami Police Department
Homicide Unit
400 N.W. 2 AvenueMiami, Florida 33128
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