
ESTADO DE GOIÁS
POLICIA CIVIL

NÚCLEO DE ELABORAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS

Nota Técnica nº: 4/2018 SEI - NEAA/AG/DGA/ DGPC- 16173

ASSUNTO: retirada de registro de procedimento policial do SPP, do MPORTAL  e da rede

INFOSEG

1. O arquivamento do procedimento policial na esfera judicial, a absolvição, a declaração
de  extinção  de  punibilidade,  a  impronúncia,  a  condenação  penal  não  transitada  em  julgado  ou  a
reabilitação havidas em ação penal originária do procedimento policial não ensejam a exclusão, isto é, a
eliminação - com o perdimento da informação do respectivo registro no banco de dados  -do Sistema de
Procedimentos Policiais - SPP da Polícia Civil, dos sistemas da Gerência de Identificação da Polícia Civil,
ou em sua busca pelo MPORTAL ou pela Rede INFOSEG. Para que se possam cumprir as requisições
judiciais previstas no artigo 748 do Código de Processo Penal e  no artigo 202, da Lei de Execução Penal,
esses  resultados  judiciais  do  trabalho  policial  devem  ser  atualizados  nos  sistemas  da  Gerência  de
Identificação,  mediante  informações provenientes  do  Poder Judiciário,  a  fim de  que se selecionem as
informações  destinadas  ao  Atestado  de  Antecedentes  ou  ao  Cadastro  de  Antecedentes,  garantindo-se,
assim, o direito ao esquecimento, que integra o princípio da dignidade humana.

2. O acesso às informações do Sistema de Procedimentos Policiais - SPP da Polícia Civil,
dos sistemas da Gerência de Identificação da Polícia Civil, do MPORTAL ou da Rede INFOSEG não
autoriza o agente de segurança pública a fazer pressuposições ou presunções quanto ao comportamento
criminoso ou à periculosidade social do investigado ou do abordado - o que, se ocorrer, se dará de modo
irregular e poderá configurar, em tese, transgressão disciplinar - a ser apurada pelas unidades correicionais
devidas - ou, até mesmo crime, sujeitando o agente à devida persecução penal.  

3. Os pedidos administrativos de retirada de dados referentes a procedimento policial
registrado, lavrado ou instaurado pela Polícia Civil  do Estado de Goiás do Sistema de Procedimentos
Policiais - SPP, do sistema da Gerência de Identificação, do sistema MPORTAL ou da Rede INFOSEG
devem ser indeferidos, por ausência de respaldo legal, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (STJ, RMS 19.153/SP, Rel. Ministro CELSO LIMONGI - Desembargador Convocado do TJ/SP,
Sexta Turma, julgado em 07/10/2010, DJe 25/10/2010; STJ, 48.053/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe 1/9/2015/ STJ, AgRg no RMS 45.604/SP, Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
3/6/2015; STJ, RMS 47.812/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 5/8/2015; STJ, RMS 38.951/SP, Rel.
Minsitro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 16/3/2015; STJ, AGRg no RMS 44.413/SP, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma DJe 27/2/2014; STJ AgRg no RMS 41.626/SP, Rel. Ministro Herman
Benjamin,  Segunda  Turma,  DJe  12/6/2013;  STJ,  AgRg  nos  EDcl  no  RMS 35.788/SP,  Rel.  Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/11/2016, DJe 29/11/2016). Os interessados devem ser
orientados quanto à possibilidade de requererem, alternativamente, em face da Gerência de Identificação, a
atualização  da  fase  processual  da  Ação  Penal  decorrente  do  procedimento  policial  ou  da  fase
procedimental  deste  na  esfera  judicial,  com  vistas  à  emissão  de  Atestados  de  Bons  Antecedentes
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negativados e de Cadastros de Antecedentes em que respeitado o sigilo de determinadas informações, para
o que deverão apresentar à unidade VAPT-VUPT certidão narrativa expedida pelo Poder Judiciário sobre o
processo penal, para pleitear a pretendida atualização.

4. Quando de determinações judiciais de exclusão de dados, referentes a procedimento
policial  registrado,  lavrado  ou  instaurado  pela  Polícia  Civil  do  Estado  de  Goiás  do  Sistema  de
Procedimentos Policiais, do sistema da Gerência de Identificação, dos sistema MPORTAL ou da Rede
INFOSEG, antes do efetivo e imediato atendimento - o qual dependerá de orientação de cumprimento de
decisão judicial (OCD), expedida pela Advocacia Setorial da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás na
Secretaria de Estado da Segurança Pública -, dever-se-á informar à respectiva Autoridade Judicial que o
fiel e integral cumprimento da ordem implicará a eliminação do registro dos sistemas informatizados da
Polícia  Civil,  com o consequente perdimento da informação, o  que:  obstará o  atendimento de futuras
requisições judiciais, especialmente nos termos do artigo 748, do Código de Processo Penal, e do artigo
202, da Lei nº 7.210,  de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução Penal,  implicará o fornecimento de
cadastros de antecedentes criminais incompletos, frágeis e inverossímeis e comprometerá a transparência,
o controle,  a  auditoria  e  a  organização das atividades  policiais,  que estarão retratadas  em um sistema
fragmentado,  desconstituído  e  impreciso,  bem  como  prejudicará  o  próprio  exercício  da  atribuição
constitucional de apuração das infrações penais, obstando o emprego de ferramenta investigativa. Dever-
se-á,  ainda,  mencionar  no  mesmo  expediente  dirigido  à  Autoridade  Judicial  que,  nos  autos  do
PROAD 201709000056291, a Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
orientou aos Magistrados do Estado de Goiás,  in verbis,  que se  abstenham de  ordenar a exclusão de

registros  criminais  constantes  dos  sistemas  e  banco  de  dados  da  Polícia  Civil  e  da  Secretaria  de

Segurança, devendo se aterem à preservação do sigilo de dados dos investigados/indiciados/acusados que

forem absolvidos, tiverem declarada a extinção de sua punibilidade ou determinado o arquivamento do

TCO/inquérito.  (1467339,  autos  SEI 201800016004155).  Apenas  após  a  reiteração  da  ordem judicial,
seguida da expedição da mencionada OCD, é que poderão ser, se mantida a determinação, adotadas as
medidas administrativas necessárias à exclusão dos dados.

5.  Os  pedidos  administrativos  e  as  determinações  judiciais  de  retirada  de  dados  do
Sistema de Procedimentos Policiais - SPP da Polícia Civil, do sistema da Gerência de Identificação da
Polícia Civil, do sistema MPORTAL ou da rede INFOSEG eventualmente endereçados à Secretaria de
Estado da Segurança Pública (SSP), caso apresentados à Polícia Civil, apenas seguirão àquela Secretaria
após terem sido instruídos com as conclusões e providências firmadas nesta Nota Técnica, cabendo ao
titular da SSP a decisão a respeito.

Referência: Manifestação nº 2017031256-R (0065730), da Assessoria Técnico-Policial,
lançada nos autos do processo administrativo nº 201700007002527.

GABINETE DO DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL, em Goiânia -  GO, aos
27 dias do mês de agosto do ano de 2018.

André Fernandes de Almeida
Delegado-Geral da Polícia Civil

Documento assinado eletronicamente por ANDRE FERNANDES DE ALMEIDA, Delegado-Geral,
em 27/08/2018, às 09:55, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto
nº 8.808/2016.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br

/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1

informando o código verificador 3742031 e o código CRC 525AF932.

Av. Anhanguera, nº 7.364 – Setor Aeroviário – CEP: 74.535-010 - Goiânia – GO
Fone: (62) 3201-2503 www.policiacivil.go.gov.br

Referência: Processo nº 201800007021677 SEI 3742031

Criado por LETICIA FRANCO DE ARAUJO, versão 20 por LETICIA FRANCO DE ARAUJO em
27/08/2018 09:52:56.
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