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Trata-se do Ofício nº 1087, expedido pelo Juiz de Direito Mateus Milhomen Sousa,
do 1º Juizado Especial Criminal da Comarca de Anápolis, no qual solicita que a Polícia Civil tome
providências para proceder a identificação criminal de eventuais conduzidos pela Polícia Militar às
delegacias  de polícia,  especialmente quando pessoas eventualmente suspeitas forem levadas para a
averiguação de existência de mandado de prisão em desfavor dos alvos de abordagens policiais.

Tendo em vista  a  repercussão  institucional  do  tema e  a  matéria  processual  penal
envolvida, os autos aportaram nesta Assessoria Técnico-Policial para a produção do devido parecer.

É o relatório.

À guisa de introdução, merece registro que a Polícia Civil possui, instaladas em todas
as  delegacias  regionais  e  cidades  de  maior  porte,  equipes  de  papiloscopistas  do  Instituto  de
Identificação de plantão 24 hs para a realização de identificação criminal requisitada pelos Delegados
de Polícia presidentes de investigações ou plantonistas.

Exemplificativamente e em busca da devida contextualização, na cidade de Anápolis,
objeto  do  Ofício  nº  1087,  funciona  dentro  da  Central  de  Flagrante  uma  unidade  do  Instituto  de
Identificação,  aberto  24  hs  por  dia  em  regime  de  plantão,  razão  pela  qual  o  suposto  problema
apresentado  pelo  Excelentíssimo Senhor  Juiz  expedidor  do  ofício  em testilha  definitivamente  não
ocorre da forma narrada nos autos.

Porém,  o  que  precisa  ficar  claro  é  que  a  atribuição  de  requisitar  a  identificação
criminal é do Delegado de Polícia e não da Polícia Militar, de modo que a Autoridade Policial tem
ampla discricionariedade para determinar ou não a realização da diligência.

Nesta  esteira,  é  perfeitamente  possível  que  um Delegado  Plantonista  se  negue  à
requisitar  tal  identificação,  especialmente  porque  o  ato  discrionário  em comento  é  balizado  pelos
princípios da legalidade e proporcionalidade, os quais serão analisados por ele à luz das especificidades
do caso concreto.
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A lei que rege o tema que e será o norte para a análise do Delegado de Polícia é a Lei
12.032/2009, que cataloga as hipóteses autorizadoras da diligência:

Art. 3º  Embora apresentado documento de identificação, poderá ocorrer identificação criminal quando:

I – o documento apresentar rasura ou tiver indício de falsificação;

II – o documento apresentado for insuficiente para identificar cabalmente o indiciado;

III – o indiciado portar documentos de identidade distintos, com informações conflitantes entre si;

IV – a identificação criminal for essencial às investigações policiais, segundo despacho da autoridade
judiciária  competente,  que  decidirá  de  ofício  ou  mediante  representação  da  autoridade  policial,  do
Ministério Público ou da defesa;

V – constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações;

VI –  o  estado de conservação ou a  distância  temporal  ou da localidade da expedição do documento
apresentado impossibilite a completa identificação dos caracteres essenciais.

Parágrafo único.  As cópias dos documentos apresentados deverão ser juntadas aos autos do inquérito, ou
outra forma de investigação, ainda que consideradas insuficientes para identificar o indiciado.

A legislação em comento materializa a  obediência  ao mandamento  constitucional
preceituado no art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos  estrangeiros  residentes  no  País  a  inviolabilidade  do  direito  à  vida,  à  liberdade,  à  igualdade,  à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

 LVIII  -  o  civilmente  identificado  não  será  submetido  a  identificação  criminal,  salvo  nas  hipóteses
previstas em lei.

Cristalina  a  lição  no  sentido  de  que  a  identificação  criminal  é  uma  diligência
excepcional e  que somente poderá  ser realizada quando definitivamente necessária.  Não por outro
motivo a mesma Lei 12.037/2009 aponta para o requisito da necessidade:

Art.  4º   Quando  houver  necessidade  de  identificação  criminal,  a  autoridade  encarregada  tomará  as
providências necessárias para evitar o constrangimento do identificado.

Após  ter  ficado  evidente  que  a  identificação  criminal  é  excepcional  e  que  os
requisitos de proporcionalidade devem fruto de uma análise por parte do Delegado de Polícia, que
pautará sua decisão pela  discrionariedade devidamente balizada pelas normas supracitadas,  merece
análise o argumento apontado no Ofício nº 1087, uma vez que lá está consignado que a Polícia Civil
está criando obstáculos para a realização de identificação criminal em casos em o suspeito não possui
identificação civil.

A discricionariedade está mantida mesmo nos casos em que o suspeito não possui
identificação civil,  uma vez que cabe ao Delegado de Polícia a  análise da legalidade da condução
coercitiva do suspeito para a realização da diligência, uma vez que, de acordo com a teoria dos "frutos
da árvore envenenada", adotada pelo Código de Processo Penal Brasileiro, a prova ilícita conduz à
nulidade de todas as demais dela derivadas. Cito o CPP:

Art. 157.  São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas
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as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.                    (Redação dada pela Lei nº 11.690,
de 2008)

§ 1o  São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de
causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente
das primeiras.                  (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)

Não raras vezes pessoas são presas ou conduzidas às unidades da Polícia Civil apenas
com a finalidade de averiguação, o que deve ser alvo de uma análise jurídica por parte do Delegado de
Polícia responsável pele recebimento do conduzido e o primeiro garantidor de direitos fundamentais.

De acordo com o doutrinador Henrique Hoffmann "A função investigatória demanda
generosas doses de imparcialidade, serenidade e respeito à dignidade da pessoa humana. O delegado de
polícia se sobressai como a primeira autoridade estatal a preservar os direitos fundamentais, não só das
vítimas, mas também dos próprios investigados" (HOFFMANN, Henrique. NETO, Franciso Sannini.
Independência  funcional  é  prerrogativa  do  delegado  e  garantia  da  sociedade.  Revista  Consultor
Jurídico, jun. 2016. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2016-jun-02/independencia-funcional-
prerrogativa-delegado. Acesso em: 14.fev.2019).

Corrobora a necessidade da realização do referido "filtro" de legalidade, por parte da
Autoridade Policial,   nas  conduções de pessoas às unidades  policiais,  o  fato de  que é pacífico na
jurisprudência dos tribunais superiores brasileiros que o "baculejo de rotina" e a prisão ou condução
coercitiva apenas para averiguação é inconstitucional, ilegal e configura abuso de autoridade.

Inicialmente com relação ao "baculejo de rotina" cito a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, senão vejamos:

A fundada suspeita prevista no art. 244 do CPP não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos,
exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que
causa. Ausência, no caso, de elementos dessa natureza, que não se pode ter por configurados na alegação
de  que  trajava,  o  paciente,  um ‘blusão’  suscetível  de  esconder  uma arma,  sob  risco  de  referendo  a
condutas arbitrárias ofensivas a direitos e garantias individuais e caracterizadoras de abuso de poder (STF
HC 81.305/GO).

Com relação à condução de pessoas para unidades policiais, vulgarmente conhecidas
como  "prisão  para  averiguação"  o  STF  também  tem  posição  firme  no  sentido  de  sua
inconstitucionalidade:

Tal  ato,  ademais,  revive  a  inconstitucional  prisão  para  averiguações,  em  clara  violação  aos  direitos
fundamentais previstos na Constituição, especialmente à presunção de inocência. Não se pode aceitar, em
um Estado Democrático de Direito, a imposição de restrições à liberdade sem justificação normativa e
fática/probatória legítima (STF ADPF 444/2018)

Na mesma esteira  está  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,  que  firmou paradigma no
sentido de que a condução para averiguação é de uma ilegalidade abominável:

Penso  que  se  está  diante  de  um  caso  em  que  tal  exceção  há  de  ter  cabimento  e  explico:  a  prisão
temporária é um tema tormentoso que os Juristas tendem a evitar, pois é sensível que ela guardaria algum
parentesco com a exótica, antiga e abominada prisão para averiguações ou medida de custódia, que
outrora se efetivava com propósitos declaradamente exploratórios ou prospectivos de ilícitos, quando a
Autoridade Policial não dispunha de elementos indiciários quaisquer (HC nº 188.499/BA/2010).

SEI/GOVERNADORIA - 5850671 - Parecer https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

3 of 6 19/02/2019 14:57



A doutrina processual penal amplamente majoritária adota o mesmo entendimento
com relação à ilegalidade da referida diligência. Merece citação a lição de Renato Brasileiro de Lima:

...o  principal  objetivo  da  criação  da  prisão  temporária  foi  o  de  pôr  fim  à  famigerada  prisão  para
averiguações,  que  consiste  no  arrebaramerito  de  pessoas  pelos  órgãos  de  investigação  para  aferir  a
vinculação das mesmas a uma inf~ação, ou para investigar a sua vida pregressa, independentemente de
situação de flagrância ou de prévia autorização judicial. Essa prisão para averiguação é de todo ilegal,
caracterizando  manifesto  abuso  de  autoridade  (Lima.Renato  Brasileiro.  Legislação  Especial  Criminal
Comentada. Juspodvm. 4ª Edição: 2016. p.659).

A  doutrina  do  renomado  processualista  Nestor  Távora  reitera  o  posicionamento
supracitado:

Instrumento utilizado como forma manifesta de constrangimento, implicava no arrebatamento de pessoas
pelos  órgãos  de investigação, que eram literalmente presas,  para aferir  a  vinculação destas a  alguma
infração, ou para investigar a sua vida pregressa, pesquisando-se, por exemplo, se existe algum mandado
de prisão pendente, ou se trata de foragido. Sendo a Constituição enfática de que só cabe prisão, afora o
flagrante  e  as  transgressões  militares,  por  ordem  escrita  e  fundamentada  da  autoridade  judiciária
competente (art. 5°, LXI,
CF/1988), a prisão para averiguação é de todo ilegal, caracterizando abuso de autoridade (art. 4°, alínea
"a", Lei no 4.898/1967). (Távora, Nestor. Alencar, Rosmar. Curso de Direito Processual Penal. Juspodvm.

12ª Edição: 2017. p.960). 

De igual modo o Doutrinador Guilherme Nucci:

É uma modalidade de prisão cautelar, cuja finalidade é assegurar uma eficaz investigação policial, quando
se tratar de apuração de infração penal de natureza grave. Está prevista na Lei 7.960/89 e foi idealizada
para substituir, legalmente, a antiga prisão para averiguação (ver destaque abaixo), que a polícia judiciária
estava  habituada  a  realizar,  justamente  para  auxiliar  nas  suas  investigações.  A  partir  da  edição  da
Constituição de 1988, quando se mencionou, expressamente, que somente a autoridade judiciária,  por
ordem escrita e fundamentada, está autorizada a expedir decreto de prisão contra alguém, não mais se viu
livre para fazê-lo a autoridade policial (Nucci. Guilherme Souza. Manual de Processo Penal e Execução
Penal. Gen. 13ª Edição: 2016. p. 764).

Se por  um lado a condução  para  averiguação é  flagrantemente inconstitucional  e
ilegal, o mesmo não se diga com relação à condução coercitiva de suspeitos ou investigados de crimes
graves para os devidos esclarecimentos emergenciais, a qual é perfeitamente admitida pelos tribunais
superiores, à luz do princípio da proporcionalidade:

É de bom alvitre a transcrição de ementa de decisão do Egrégio Supremo Tribunal
Federal:

Habeas corpus. constitucional e processual penal.  condução do investigado à autoridade policial para
esclarecimentos. possibilidade. inteligência do art. 144, § 4º, da constituição federal e do art. 6º do cpp.
desnecessidade de mandado de prisão ou de estado de flagrância. desnecessidade de invocação da teoria
ou  doutrina  dos  poderes  implícitos.  prisão  cautelar  decretada  por  decisão  judicial,  após  a  confissão
informal e o interrogatório do indiciado. legitimidade. observância da cláusula constitucional da reserva
de  jurisdição.  uso  de  algemas  devidamente  justificado.  condenação  baseada  em  provas  idôneas  e
suficientes. nulidades processuais não verificadas. legitimidade dos fundamentos da prisão preventiva.
garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. ordem denegada (STF, HC nº 107.644-
SP, 1ª Turma, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 06.09.2011).
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Se por um lado fica claro que deve o Delegado de Polícia, com sua discricionariedade
regrada, avaliar  a  legalidade da condução de determinadas pessoas  à unidade policial  para fins de
realizar  exclusivamente  averiguações  para  fins  de  emitir  uma  deliberação  sobre  a  realização  de
identificação  criminal,  por  outro  não  há  que  se  olvidar  que  é  perfeitamente  cabível  a  condução
flagrancial  de  suspeitos  quando  do  cometimento  da  contravenção  penal  de  recusa  de  dados
qualificadores, nos termos do Dec. Lei 3.688/41:

Art.  68.  Recusar  à  autoridade,  quando  por  esta,  justificadamente  solicitados  ou  exigidos,  dados  ou
indicações concernentes à própria identidade, estado, profissão, domicílio e residência:

Pena – multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

Em casos de conduções flagranciais pela contravenção penal supracitada, o Delegado
ainda terá a discricionariedade de, além de requisitar a identificação criminal, representar pela prisão
preventiva identificadora, nos termos do Código de Processo Penal:

Art. 313.  Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:          
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

...

Parágrafo único.  Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade
civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser
colocado  imediatamente  em  liberdade  após  a  identificação,  salvo  se  outra  hipótese  recomendar  a
manutenção da medida.          (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

Pelos fatos e argumentos supracitados, manifesta-se pela resposta ao Ofício nº 1087,
expedido pelo Juiz de Direito Mateus Milhomen Sousa, do 1º Juizado Especial Criminal da Comarca
de Anápolis, com a sugestão de que fique consignado no ofício de resposta que a Polícia Civil instalou
uma unidade do Instituto de Identificação na Central de Flagrantes de Anápolis, com papiloscopistas de
plantão 24 hs por dia, porém, a requisição de identificação criminal, no contexto apresentado nos autos,
é  discricionária  da Autoridade Policial,  que deve cotejar,  para emanar sua decisão,  os requisitos e
fundamentos  previstos  na  Constituição  Federal  e  na  Lei  nº  12.037/2009,  com  o  princípio  da
proporcionalidade da medida e com a legalidade da condução coercitiva realizada para que não haja a
produção de provas ilícitas por derivação, nos termos da legislação processual penal vigente.

É o parecer.

Encaminhem-se os autos ao Gabinete do Excelentíssimo Senhor Delegado-Geral da
Polícia Civil para que o parecer aqui lançado seja apreciado e, em caso de aprovação, que os autos
sejam remetidos para  conhecimento de  todas  unidades  da Polícia  Civil,  uma vez  que  o tema tem
repercussão institucional em todo o estado de Goiás.

Rilmo Braga Cruz Junior
Delegado de Polícia

Assessoria Técnico-Policial
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Gabinete do << Cargo do Titular >> do (a) POLICIA CIVIL, aos 14 dias do mês de
fevereiro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por RILMO BRAGA CRUZ JUNIOR, Delegado (a) de

Polícia, em 15/02/2019, às 12:25, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I,
do Decreto nº 8.808/2016.

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 5850671 e o código CRC 0E30E1B4.
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