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DECRETO Nº 16.658, DE 21 DE JUNHO DE 1991 

 
DISPÕE sobre procedimentos relativos à preservação de locais de 
crime, transferência da atividade de remoção de cadáveres e dá 
outras providências. 

 
 
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições 
legais, e tendo em vista o que consta do Processo nº E-09/290/200/91, 
 

CONSIDERANDO os princípios postulados pelo novo Governo do Estado do Rio de 
Janeiro, no sentido de garantir e resgatar os direitos fundamentais e a dignidade da população; 
 

CONSIDERANDO que a remoção de vítimas fatais para o Instituto Médico-Legal 
Afrânio Peixoto e suas projeções em todo o Estado enfrenta problemas crônicos, sendo objeto de 
críticas justificadas por parte da sociedade e de suas entidades representativas; 
 

CONSIDERANDO a necessidade de agilizar a remoção, evitando, tanto quanto possível, 
a exposição pública dos corpos e o constrangimento dela decorrente e tendo em vista a obrigação 
constitucional do Poder Público de garantir a dignidade das próprias vítimas, de suas famílias e da 
população do Estado; 
 

CONSIDERANDO a eficácia e a experiência operacional adquiridas pelo Corpo de 
Bombeiros na ação de seu Grupamento de Socorro de Emergência (GSE); 
 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º - Os agentes da Secretarias de Estado da Polícia Civil, da Polícia Militar e da 
Defesa Civil, tão logo encontrem corpos de vítimas fatais expostos em via pública ou local aberto ao 
público, deverão providências sua imediata cobertura por material adequado. 
 

§ 1º - Caberá aos referidos servidores efetivarem o isolamento e a preservação do local, 
observadas as disposições do Código de Processo Penal quanto à presença da autoridade policial, seus 
agentes auxiliares. 
 

§ 2º - Resolução conjunta das Secretarias de Estado referidas, disporá sobre medidas que 
deverão ser adotadas para a preservação de locais de interesse criminalístico, bem como para a 
realização dos exames periciais de local com a maior brevidade possível. 
 

Art. 2º - A atividade de remoção de cadáveres, atualmente realizada pela Secretaria de 
Estado da Polícia Civil, passa a ser atribuição do Corpo de Bombeiros, da Secretaria de Estado da 
Defesa Civil. 
 



Art. 3º - São consideradas áreas prioritárias para a implantação do novo sistema o 
Município do Rio de Janeiro, de Niterói, de São Gonçalo, e demais Municípios que compõem a 
Baixada Fluminense. 
 

§ 1º - O prazo para efetiva implantação do novo sistema nas áreas consideradas como 
prioritárias é de 30 (trinta) dias. 
 

§ 2º - Uma vez atendidas as áreas prioritárias, o novo sistema, aqui disciplinando, 
estender-se-á às restantes áreas do Estado do Rio de Janeiro. 
 

Art. 4º - As viaturas da Secretaria de Estado da Polícia Civil destinadas à remoção de 
cadáveres, serão transferidas para a Secretaria de Estado da Defesa Civil para emprego pelo Corpo de 
Bombeiros, mediante os necessários atos administrativos de gestão patrimonial. 
 

Art. 5º - Os Secretários de Estado da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Defesa Civil 
designarão Comissão composta por representantes do Departamento Geral de Polícia Técnico-
Científica, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, co a incumbência de propor os atos 
Administrativos necessários à articulação entre os diversos setores de suas respectivas Secretarias 
envolvidos com a matéria, e de coordenar o processo de transferência das atividades referidas no Art. 2º 
deste decreto. 
 

Art. 6º - Os Departamentos Gerais de Administração das Secretarias de Estado 
mencionadas no artigo anterior adotarão, no prazo de 10 (dez) dias, as providências relativas à 
aquisição das viaturas, equipamentos e demais materiais necessários à implantação das atividades 
objeto deste decreto, correndo as despesas pertinentes à conta das dotações orçamentárias próprias. 
 

Art. 7º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 

Rio de Janeiro, 21 de junho de 1991. 
 
 
 

LEONEL BRIZOLA 


