
ESTADO DE GOIÁS
POLICIA CIVIL

ASSESSORIA TÉCNICO-POLICIAL

PROCESSO: 201900016004967

INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

ASSUNTO: Lavratura de APF de crime federal

MANIFESTAÇÃO Nº 106/2019 - ATP- 06652

Trata-se de Ofício nº 1516/2019/PR/GO, expedido pela Procuradoria da República em
Goiás, referente ao procedimento administrativo nº 1.18.000.000695/2019-58, endereçado à Secretaria de
Estado  da  Segurança  Pública,  em  que  solicitada  informação  sobre  procedimento  adotado  por  esta
Instituição nos casos de situações flagranciais em que há concurso de crimes de competência da Justiça
Federal e da Justiça Estadual e questionado se existe orientação desta Pasta sobre o assunto (evento nº
6463319).

Os  autos  estão  instruídos  com cópia  da  Portaria  nº  6,  de  20  de  março  de  2019,  do
Ministério Público Federal, consoante evento 6463319.

Diante da complexidade técnico-policial do tema, aportaram os autos nesta Assessoria.

À guisa de introdução, precisa ficar claro que a aparente celeuma que envolve a conexão
de crimes de competência da Justiça Federal e Estadual já  foi devidamente solucionada pelo Superior
Tribunal de Justiça:

SÚMULA N. 122:

Compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e
estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, a, do Código de Processo Penal.

Nesta  esteira,  havendo prisão  em flagrante  por  crimes  Federais  conexos  com outros
delitos Estaduais, a atribuição para lavrar o Auto de Prisão em Flagrante é da Polícia Federal mais próxima
ao local da prisão, o que não se estende às Contravenções Penais, que serão alvo de apresentação de modo
separado na unidade da Polícia Civil Estadual, nos termos da Súmula 38 do STJ:

Compete à Justiça Estadual Comum, na vigência da CF/88, o processo por contravenção penal, ainda que
praticada em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades.
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Porém, em que pese ter ficado claro que nos casos de situações flagranciais em que há
concurso de crimes de competência da Justiça Federal e da Justiça Estadual a atribuição para a lavratura do
Auto de Prisão em Flagrante é, em tese, da Polícia Federal, especialmente em locais em que não há sede da
PF,  é  possível  que  o  Delegado  de  Polícia  Estadual,  discricionariamente,  à  luz  do  princípio  da
proporcionalidade, devidamente fundamentado em despacho específico, determine a lavratura do APF.

Neste  sentido,  esta  Assessoria  Técnico-Policial  já  se  manifestou  em  algumas
oportunidades:

Cito inicialmente a manifestação 5489671 do Processo 201800016016420,  contrária  à
assinatura de qualquer convênio o termo de cooperação que proíba o Delegado de Polícia de lavrar o APF
de crime federal, especialmente nas cidades em que não há sede da Polícia Federal:

                                                             Manifestação Nº 15/2019 - ATP- 06652

Trata-se  de requerimento da Superintendência de Polícia Técnico-Científica no sentido de que o Delegado
Geral da Polícia Civil expeça ato normativo que restrinja a atuação daquela unidade a procedimentos que
instruirão  procedimentos  policiais  no  âmbito  da  Polícia  Civil  do  Estado  de  Goiás  (3372641),  salvo  "a
existência de convênio ou ato normativo congênere em sentido contrário, ou ainda a título de auxílio à ente
federado diverso, a critério do respectivo Superintendente."

Alega em apertada síntese, que a competência  para processar crimes de uso de documento falso, quando
apresentados  para  órgãos  federais,  é  federal,  razão  pela  qual  se  tornaria  desproporcional  a  requisição  de
exames periciais em eventuais procedimentos que apresentam as citadas peculiaridades.

A Advocacia Setorial da Secretaria de Estado da Segurança Pública (3519640) manifestou-se no sentido da
viabilidade da expedição de portaria por parte da SSP e confeccionou a Minuta de Portaria 7 3519863. 

Vieram os autos a este Gabinete, por força do Despacho 6087/2018/GESG (4149047).

Diante  da  necessidade  de  uma  análise  téncica  mais  aprofundada,  especialmente  diante  do  teor  do
processo  201800016012890,  os  autos  aportaram  nesta  Assessoria  Técnico-Policial   para  apreciação  e
manifestação.

É o relatório.

À guisa de introdução, merece registro que a assinatura de eventual termo de cooperação entre a PC GO e a
PF/MPF já se encontram em discussão nos autos do Processo SEI 201900016000975 .

Fica claro que se trata de discussão relevante acerca do alcance da súmula 546 do Superior Tribunal de Justiça
que consagra que "A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em
razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do
órgão expedidor".

Nesta esteira e trazendo o debate para o campo prático, aparente razão assiste ao requerente na medida em que
o crime de exibição de CNH falso para Policiais  Rodoviários Federias definitivamente é  de competência
federal.
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Porém, também é fato que, de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores e com a melhor
doutrina,  eventual  lavratura  do  Auto  de  Prisão  em  Flagrante  por  parte  do  Delegado  Estadual,
especialmente em cidades em que não haja unidade da Polícia Federal, não configura ilegalidade e não
gera nulidade.

(...)

                                                                                         Rilmo Braga Cruz Junior

                                                                                              Delegado de Polícia

                                                                                     Assessor Técnico-Policial Adjunto

De outro giro, em que pese não se vislumbrar legalidade em atos administrativos que
proíbam tal lavratura, também não se afigura lícito obrigar a Autoridade Policial Estatual à tal lavratura, de
modo que, repise-se, trata-se de ato discricionário.

Cito manifestação desta Assessoria contrária à obrigatoriedade da lavratura de APF de
crime federal pelo Delegado de Polícia Estadual nas cidades em que não há sede da PF:

                                                            Manifestação Nº 324/2018 SEI - ATP- 06652

Trata-se do ofício n. 3425/2018/PR/GO (3614832) do Ministério Público Federal,  que reitera  o  Ofício  n.
2446/2018/PR/GO (3614800) do Ministério Público Federal, que versa sobre requisição de informações se a
Secretaria de Segurança Pública se opõem à lavratura de autos de prisão em flagrante pela Polícia Civil em
casos de crimes de competência federal, quando na cidade local do flagrante não haja Delegacia de Polícia
Federal.

Os autos aportaram nesta Assessoria Técnico-Policial para manifestação acerca dos fatos e vieram conclusos
ao Assessor abaixo assinado tendo em vista o conteúdo de natureza processual penal.

É o relatório.

Inicialmente merece registro que definitivamente a Polícia Civil não tem atribuição legal para a lavratura de
Auto  de  Prisão  em  Flagrante  por  crimes  de  competência  federal.  Cito  o  art.  109  da  CF  que  define  a
competência da Justiça Federal e, à reboque, a atribuição da Polícia Federal:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição
de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à
Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Art.  144.  A  segurança  pública,  dever  do  Estado,  direito  e  responsabilidade  de  todos,  é  exercida  para  a
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I - polícia federal;

...

§  1º  A  polícia  federal,  instituída  por  lei  como  órgão  permanente,  organizado  e  mantido  pela  União  e
estruturado em carreira, destina-se a:" (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da
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União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha
repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;

Após certo período de controvérsia acerca do interesse da união no julgamento de certos temas em que o
interesse direto da união era discutível, a celeuma foi dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça, que firmou
paradigma acerca do contrabando:

Súmula 151 STJ:  A competência  para o  processo e  julgamento por  crime de contrabando define-se pela
prevenção do Juízo Federal do lugar da apreensão dos bens.

Ora, não há dúvidas que ao falarmos em crime federal que mais costumeiramente é apresentado em flagrância
delitiva nas delegacias estaduais, o primeiro que vem à cabeça é o contrabando, especialmente de cigarros,
que, nos termos da súmula é de competência federal e, à reboque, atribuição da Polícia Federal.

Ademais,  havendo crimes conexos, mesmo que de competência estadual,  a  competência e atribuição será
federal:

Súmula nº 122 do STJ: Compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de
competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, "a", do Código de Processo Penal.

Após ter ficado muito claro que a competência e atribuição é federal para a lavratura do Auto de Prisão em
Flagrante de crime federal,  merece esclarecimento que nas cidades onde não houver Delegacia  Federal  a
apresentação flagrancial  e  lavratura deverá,  à  luz da CF e da jurisprudência dos tribunais superiores,  ser
realizada na cidade mais próxima que dispuser do órgão federal. Cito o Código de Processo Penal:

Art. 308.  Não havendo autoridade no lugar em que se tiver efetuado a prisão, o preso será logo apresentado à
do lugar mais próximo.

Porém, em que pese ter ficado claro que a Polícia Civil não tem atribuição para tal lavratura, de acordo com a
doutrina amplamente majoritária e jurisprudência dos tribunais superiores, eventual lavratura da Polícia Civil
de um APF de crime federal, especialmente na cidade em que não há tal órgão federal, não tem o condão de
causar qualquer nulidade ou vício insanável, configurando apenas uma mera irregularidade, uma vez que tem
a finalidade de garantir os princípios constitucionais da celeridade, eficiência e proporcionalidade:

HABEAS  CORPUS.  ANULAÇÃO.  INQUÉRITO  POLICIAL.  "INCOMPETÊNCIA  RATIONE
LOCI".  INOCORRÊNCIA.  AUSÊNCIA  DE  CONTAMINAÇÃO  DA  AÇÃO  PENAL.  ORDEM
DENEGADA.  1.  Pedido  de  anulação  do  inquérito  policial  e,  consequentemente,  a  ação  penal  por
"incompetência" da autoridade policial, haja vista que os fatos ocorreram em circunscrição diversa do local
em que foi instaurado 2. As atribuições no âmbito da polícia judiciária não se submetem aos mesmos rigores
previstos para a divisão de competência, haja vista que a autoridade policial pode empreender diligências em
circunscrição diversa, independentemente da expedição de precatória e requisição. 3. O entendimento desta
Corte  é  pacífico  no  sentido  de  que  eventuais  nulidades  ocorridas  no  curso  do  inquérito  policial  não
contaminam a subsequente ação penal. 4. Ordem denegada. (HC 44.154/SP, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa,
6ª Turma, STJ, 27.03.06).

Ementa:  CONSTITUCIONAL.  PENAL.  MOEDA  FALSA.  CP  ,  ART.  289  ,  §  1º.  FLAGRANTE
LAVRADO POR AUTORIDADE INCOMPETENTE. CF , ART. 144 , § 1º , IV E CPP , ARTS. 27 E 28 .
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CP ,  ART.  45.1.  Não é  nulo o  auto  de  prisão em flagrante lavrado  por
Delegado de Polícia Civil por crime de moeda falsa, porque, muito embora a competência seja da Polícia
Federal, ele pode ser utilizado como peças de informação para embasar denúncia oferecida pelo Ministério
Público  Federal.2.  Trazendo  a  acusada  consigo  duas  cédulas  comprovadamente  falsas  e  não  produzindo
qualquer prova de que pretendia consultar um entendido para confirmar se eram ou não autênticas, reconhece-
se como configurado o crime do art. 289 , § 1º do Código Penal .3. A pena restritiva de direitos de prestação
pecuniária deve ser aplicada de modo a permitir ao condenado que possa cumpri-la, principalmente tendo-se
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em vista a sua situação econômica e a quantia que deverá pagar. TRF 4 APELAÇÃO CRIMINAL ACR 4499
PR 2002.04.01.004499-9.

A doutrina segue na mesma esteira, cito Norberto Avena:

"Em tese, a Polícia Civil não pode desencadear investigação de crimes de competência da Justiça Federal, pois
o art. 144, § 1º, da CF estabelece a atribuição da Polícia Federal para realizar as funções de Polícia Judiciária e
de Polícia Investigativa em relação a infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços e interesses
da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas.

No entanto, há duas situações que precisam ser examinadas:

a)  Crimes Eleitorais:  inserem-se  na  competência  da  Justiça  Eleitoral  que,  por  sua  vez,  é  um segmento
especializado da Justiça Federal. Logo, como regra geral, devem estas infrações ser investigadas pela Polícia
Federal.  Porém,  considerando  a  inexistência  de  Delegacia  da  Polícia  Federal  na  maioria  dos  municípios
brasileiros, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral admite o desencadeamento de inquérito policial,
para a respectiva apuração, pela Polícia Civil, conquanto não possua esta atribuições legais e constitucionais
para tanto. Sem embargo, deverão ser observadas as diretrizes das Resoluções 23.396/2013 e 23.424/2014,
ambas do TSE, que assim determinam:

– Não sendo hipótese de flagrante:  a  Polícia Civil  não pode tomar a  iniciativa de instaurar o  inquérito
policial, cabendo-lhe encaminhar a notícia ao Juiz Eleitoral, que a remeterá ao Ministério Público, podendo
um e outro requisitar a instauração de inquérito. Em suma, o procedimento investigatório, aqui, condiciona-se
à requisição prévia, não podendo o delegado proceder de ofício à sua instauração.

– Tratando-se de flagrante: a Polícia Civil, nos termos do art. 7º da Resolução n.º 23.396/14, poderá, de
forma supletiva, exercer as funções inerentes à Polícia Federal, tanto lavrando o auto de prisão e flagrante,
quanto, a partir desse instrumento, dar seguimento à investigação..

b) Flagrante de crimes federais: A possibilidade de efetivação da prisão é tranquila, mesmo porque o art.
301 do CPP refere que qualquer pessoa do povo pode e a autoridade policial deve realizar a prisão de quem se
encontre em flagrante delito. Todavia, para a lavratura do respectivo auto de prisão, em tese, não possui a
Polícia Civil atribuições para tanto. No entanto, visando a garantir a necessária celeridade, na prática, a Polícia
Civil  tem formalizado  o  APF,  encaminhando-o,  após,  ao Juízo  Federal  competente  para  as  providências
cabíveis. E tal procedimento não acarreta a ilegalidade da autuação, uma vez que, inexistindo o Princípio do

Delegado Natural, o que deve, de fato, serem assegurados é a intervenção do Ministério Público Federal e o
processo e julgamento no âmbito da Justiça Federal. AVENA, Norberto, Processo Penal, Editora Método, 10ª
Edição/2018.

Deste modo, a lavratura eventual de flagrante pela PC de crime federal, especialmente em localidade
onde a PF não se faz presente, não configura qualquer ilegalidade, nulidade ou mesmo transgressão
administrativa, visto que a doutrina e jurisprudência entregam ampla discricionariedade ao Delegado
Estadual.

Neste diapasão, manifesta-se pela ausência de atribuição legal da Polícia Civil para a lavratura de Auto
de Prisão em Flagrante de crime federal,  mesmo nas localidades em que não haja o órgão federal,
devendo a guarnição responsável pela prisão apresentar o conduzido na unidade federal mais próxima.
De outra sorte, manifesta-se pela ausência de ilegalidade, nulidade ou transgressão administrativa no
eventual APF lavrado pelo Delegado Estadual em tais circunstâncias.

Tendo em vista os argumentos supracitados, manifesta-se pela discricionariedade do Delegado Estadual
local  pela deliberação acerca da lavratura ou não do procedimento, o qual deverá decidir à luz do
princípio da proporcionalidade.

Porém, manifesta-se no sentido de que a Direção Geral da PCGO recomende aos Delegados de Polícia
que, caso deliberem pela lavratura do APF, evitem o uso do aparato estadual para a realização de
exames periciais quando o volume de objetos apreendidos pelos crimes federais possam causar acúmulo
de serviço injustificado no Instituto de Criminalística Estadual, o que inevitavelmente prejudicaria o
andamento de investigações estaduais. 
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                                                                                  Rilmo Braga Cruz Junior

                                                                                       Delegado de Polícia

                                                                            Assessor Técnico-Policial Adjunto

Da leitura atenta às  manifestações  supracitadas,  infere-se que o Delegado de Polícia,
especialmente em cidades em que não há sede da Polícia Federal, tem discricionariedade para a lavratura
ou não do Auto  de Prisão em Flagrante,  até  mesmo porque eventuais  flagrantes  podem ter  direta  ou
indiretamente conexão com investigações da Polícia Civil ou mesmo apontar para notícia de crimes de
atribuição da PCGO.

Com fulcro  nas  manifestações  supracitadas,  o  Delegado Geral  da  PCGO,  através  de
despacho acatou os argumentos supramencionados e deliberou pela manutenção da discricionariedade da
Autoridade Policial no âmbito do estado de Goiás:

                                                   Despacho nº 10684/2018 SEI - NEAA/AG/DGA/ DGPC- 16173

Retornam os autos a este Gabinete, contendo a Manifestação nº 324/2018 SEI, evento 3677861, da Assessoria
Técnico-Policial (ATP), a qual, em resumo, orientou pela inexistência de ilegalidade, nulidade ou transgressão
administrativa no eventual APF lavrado por Delegado Estadual em casos de crimes de competência federal,
quando  na  cidade  local  do  flagrante  não  haja  Delegacia  de  Polícia  Federal.  Orientou  ainda  pela
discricionariedade do Delegado Estadual local pela deliberação acerca da lavratura ou não do procedimento, o
qual deverá decidir à luz do princípio da proporcionalidade, bem como que, caso a decisão seja favorável à
lavratura do APF, que se evite o uso do aparato estadual para a realização de exames periciais quando o
volume de  objetos  apreendidos  pelos  crimes  federais  possam causar  acúmulo  de serviço injustificado no
Instituto  de  Criminalística  Estadual,  o  que  inevitavelmente  prejudicaria  o  andamento  de  investigações
estaduais. 

Nesse contexto, acato a manifestação da Assessoria Técnico-Policial para autorizar a lavratura de Autos
de Prisão em Flagrante por Delegados de Polícia da Polícia Civil do Estado de Goiás, em casos de
crimes  de competência  federal,  quando na  cidade local  do  flagrante  não haja Delegacia de  Polícia
Federal. A decisão a respeito é discricionária da Autoridade Policial, a qual deverá atender ao princípio
da  proporcionalidade  e  observará  as  cautelas  necessárias  a  não  prejudicar  o  andamento  de
investigações estaduais.

Tendo em vista que nos autos relacionados, 201800016012890, já se determinou à Superintendência de Polícia
Judiciária a expedição de orientação dos Delegados de Polícia do Estado de Goiás, não há necessidade de
fazê-lo mais uma vez.

Diante  disso,  remetam-se  os  autos  à  Secretaria  de  Estado  da  Segurança  Pública,  para  conhecimento  e
providências junto ao interessado. 

GABINETE DO DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL,  em Goiânia -  GO, aos 28 dias do mês de
agosto do ano de 2018.

                                                                                                   Reinaldo Koshiyama de Almeida

                                                                                                           Delegado-Geral Adjunto

Ademais,  na  oportunidade  em  que  o  Ministério  Público  Federal  propôs  Acordo  de
Cooperação Técnica visando a lavratura de flagrantes de crimes federais nas unidades da PCGO, mais uma
vez esta Assessoria manifestou-se de modo contrário, em homenagem à discricionariedade do Delegado de
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Polícia:

                                                                           Manifestação Nº 41/2019 - ATP- 06652

Trata-se de solicitação do Ministério Público Federal, visando que a Polícia Civil adote, com fundamento no
Art 8º, II da LC nº 75/93, Acordo de Cooperação Técnica, como fora realizado em 2015, pelo Estado do
Tocantins, haja vista que os autos de prisão em Flagrante efetuados pela Polícia Rodoviária Federal, estão
sendo recusados pelas Delegacias de Polícia do Estado de Goiás, por se tratarem, em tese, de atribuições da
Polícia Federal.

A Superintendência de Polícia Judiciária, através do Despacho 5585982 manifestou-se contrário à assinatura
do termo, apontando como justificativas a incompetência e falta de atribuição da Polícia Civil para lavrar tais
procedimentos de atribuição da Polícia Federal e a ausência de efetivo para a avocação de atribuições de
outras instituições.

Tendo em vista a necessidade de uma análise mais acurada, os autos aportaram nesta Assessoria Técnico-
Policial.

É o relatório.

Inicialmente  merece  registro  que  o  tema já  foi  alvo  de  análises  aprofundadas  na  presente  assessoria  em
algumas oportunidades e esta unidade tem posição firme no sentido de que a Polícia Civil não tem atribuição
legal para realizar tais lavraturas, porém, não há falar em nulidade caso o Delegado responsável, de acordo
com sua discricionariedade regrada, delibere pela lavratura. Deste modo, não se afigura constitucional, legal
ou  proporcional  obrigar  a  Autoridade  Policial  à  lavratura  e  muito  menos  proibir  a  realização  de  tal
procedimento.

(...)

Da leitura atenta à manifestação supracitada, infere-se que o Delegado de Polícia, especialmente em
cidades em que não há sede da Polícia Federal, tem discricionariedade para a lavratura ou não do Auto
de Prisão em Flagrante, até mesmo porque eventuais flagrantes podem ter direta ou indiretamente
conexão com investigações da Polícia Civil ou mesmo apontar para notícia de crimes de atribuição da
PCGO.

Pelos  fatos  e  argumentos  supracitados,  manifesta-se  pela  inconstitucionalidade,  ilegalidade  e
desproporcionalidade de eventual assinatura de Acordo de Cooperação Técnica com o Ministério Público
Federal, Polícia Federal ou Polícia Rodoviária Federal, que vise obrigar os Delegados de Polícia à lavratura de
Auto de Prisão em Flagrante de crimes de competência federal, mesmo em comarcas em que não haja sede do
referido órgão, uma vez que cabe ao Delegado de Polícia presidente dos autos ou plantonista a análise do caso
concreto  e  deliberação  discricionária  pela  autuação  flagrancial,  à  luz  do  princípio  da  legalidade  e
proporcionalidade.

É a manifestação, sub censura.

Encaminhem-se os autos ao Gabinete do Excelentíssimo Senhor Delegado-Geral da Polícia Civil para que a
manifestação aqui lançada seja apreciada.
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                                                                                 Rilmo Braga Cruz Junior

                                                                                     Delegado de Polícia

                                                                               Assessoria Técnico-Policial

Pelos  fatos  e  argumentos  supracitados,  merece  ser  reiterado  o  posicionamento  desta
Assessoria no sentido de que a lavratura do APF de crimes federal por parte do Delegado de Polícia
Estadual é eminentemente discricionária.

Porém, caso a Autoridade Policial  da PCGO delibere pela lavratura,  razão assiste  ao
requerente, na medida em que o procedimento precisa ser padronizado, para evitar incidentes processuais
futuros.

De acordo com o Código de Processo Penal,  a  Prisão em Flagrante será comunicada
imediatamente ao juiz competente:

Art. 306.  A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz
competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada.           (Redação dada pela
Lei nº 12.403, de 2011).

§ 1o  Em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto
de  prisão  em  flagrante  e,  caso  o  autuado  não  informe  o  nome  de  seu  advogado,  cópia  integral  para  a
Defensoria Pública.     

O raciocínio do requerente, quando narra que tal comunicação tem que ser feita ao juiz
federal, merece prosperar,  especialmente porque  ele é o juiz competente para o julgamento de crimes
federais.

Nesta esteira, o eventual APF lavrado por um Delegado da PCGO no local da prisão deve
ser comunicado, inclusive com remessa de cópias dos autos em 24 horas, ao juiz federal competente.

Porém, em face à necessidade de recolhimento do preso no presídio local, que em regra
será estadual e por conseguinte gerido pelo juiz de execução da magistratura estadual, o recolhimento do
preso deve ser comunicado ao juiz estadual apenas para fins de guarda e cautela do preso até o seu devido
recambiamento ao presídio federal.

O que precisa ficar claro é que tal comunicação ao juiz estadual deve ser feita ao juiz de
execuções penais e não ao juiz da vara criminal.

É bem verdade que no interior, costumeiramente o mesmo juiz acumula as funções de
juiz criminal e de execuções penais, o que acaba ocasionando a confusão citada pelo requerente, de modo
que, em tais localidades, o Delegado dever deixar muito claro no encaminhamento do ofício e no conteúdo
do documento que aquela comunicação é apenas para fins de guarda do preso no presídio estadual local e
não para fins de realização de audiência de custódia ou de deliberação acerca do conteúdo do APF, o que
será feito pelo juiz federal competente comunicado pelo mesmo Delegado.
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O Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento de que o recolhimento de preso
por crime federal deve ser comunicado ao juiz de execuções penais do judiciário estadual:

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇAO PENAL. TRANSFERÊNCIA PROVISÓRIA
DE  PRESOS  DE  UM  ESTADO  DA  FEDERAÇAO  PARA  OUTRO.  INCIDENTES  DA  EXECUÇAO
PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO AO QUAL SE ENCONTRA VINCULADO O APENADO. STJ: CC
90.702/PR.

Foi exatamente pensando na guarda do preso em unidade diversa da localidade do juiz
competente que a Instrução Normativa nº 01/2009 da Polícia Civil do Estado de Goiás, consigna que a
comunicação do flagrante dever ocorrer tanto ao juiz competente como ao juiz do local da prisão, visando
justamente o controle de preso até o seu devido recambiamento:

Art. 121. A comunicação de que trata o artigo 5º, inciso LXII, da Constituição Federal e o auto de prisão em
flagrante serão enviados à autoridade judiciária da comarca em cuja área ocorreu a prisão e à autoridade em
cuja área o autuado permanecerá custodiado, se diversa daquela.

Por fim,  o  requerente sugere que quando da lavratura do APF de crime federal  pela
PCGO, que a unidade responsável pela lavratura presida o inquérito policial até a sua conclusão, o que não
se afigura, de modo algum, minimamente razoável.

Se o Delegado de Polícia Estadual tem discricionariedade para lavrar o APF, sua decisão
será  fruto  de  uma  análise  jurídica  dos  fatos  devidamente  ponderados  à  luz  do  princípio  da
proporcionalidade.

Não se nega que na maioria dos casos os Delegados optam pela lavratura em homenagem
à parceria com os órgãos federais, porém, a presidência do Inquérito Policial até a sua conclusão não
encontra respaldo legal e fere gravemente o princípio da proporcionalidade, especialmente porque ele não
detém atribuição pra tal e porque a urgência que pode dar ensejo à lavratura do APF não existe com relação
à presidência integral do procedimento.

A ressalva fica por conta das ocasiões em que o Delegado de Polícia constatar que a
lavratura do APF já exaure as diligências e investigações necessárias, o que, em tese, autoriza, de forma
discricionária,  à  luz  do  princípio da  proporcionalidade,  que  o Delegado Estadual  conclua  o Inquérito
Policial e o remeta devidamente relatado no prazo legal ao poder judiciário federal competente.

A ressalva supracitada aborda casos muito peculiares, visto que a regra é que diligências
pós  APF  precisam  ser  realizadas,  de  modo  que  a  regulamentação  e  padronização  pretendida  pelo
requerente, no que tange a finalização das investigações no bojo do APF, se mostra desarazoada.

Até mesmo no âmbito exclusivamente estadual, quando um preso é autuado em flagrante
na delegacia mais próxima à prisão e o crime ocorreu em outra cidade, o Delegado local lavra o APF e
remete os autos para instauração do Inquérito na cidade com atribuição para a conclusão das investigações.
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Recentemente esta Assessoria expediu manifestação que abordou aprofundadamente o
tema, concluindo que após a lavratura do APF pelo delegado do local mais próximo à prisão, ele deverá
designar uma equipe para remeter os autos, objetos e presos para a unidade da PCGO com atribuição pelas
investigações, qual seja, a do local do crime:

                                                                         Manifestação Nº 81/2019 - ATP- 06652

O Delegado Coordenador da 6ª  Regional  de Polícia,  através do Memorando nº  320/2016,  remeteu à SPJ
questionamento acerca da atribuição para a condução do preso e do material apreendido até a Delegacia com
atribuição para a conclusão do feito, especialmente quando o Auto de Prisão em Flagrante foi lavrado em local
diverso.

De acordo com o art. 308 do Código de Processo Penal, não havendo autoridade no lugar em que se tiver
efetuado a prisão, o preso será logo apresentado à do lugar mais próximo.

De outra sorte, a atribuição para a presidência do Inquérito Policial até a sua devida conclusão, feita a
exceção de crimes dolosos contra a vida1, nos termos do art. 70, é definida pelo local da consumação do
crime, tendo o CPP adotado a teoria do resultado.

Nesta esteira, a dúvida apresentada pelo requerente consiste em se definir  quem deverá conduzir o
autuado  em flagrante  e  objetos  apreendidos  em determinada localidade até  a  unidade  policial  que
presidirá o Inquérito Policial.

Em que pese o tema não ter sido normatizado pelo CPP e não ser alvo de regulamentação interna, à luz
do princípio da proporcionalidade, afigura-se razoável que tal atribuição seja da Autoridade Policial
que lavrou o Auto de Prisão em Flagrante.

O  doutrinador  Robet  Alexy2  sugere  a  proporcionalidade  para  a  solução  de  conflitos  entre  direitos
fundamentais  através da ponderação de relevância e  prioridades composta por três níveis de avaliação:  a
adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. A adequação, como mandamento parcial da
proporcionalidade em sentido amplo impõe correlação idônea entre meio e fim, de modo que os meios devem
ser adequados à realização do fim almejado pelo interesse coletivo. A necessidade é a exigência de que a
realização de um princípio deve ser operada de forma menos gravosa possível a outros princípios, ou seja, o
direito  fundamental  deve  ser  efetivado  de  modo  a  lesar  o  menos  possível  o  outro  direito.  Por  fim,  a
proporcionalidade  em  sentido  estrito,  também  como  é  a  própria  ponderação,  pois,  em  sendo  a  medida
restritiva de direito fundamental adequada e necessária, caberá por fim sopesar os bens de acordo com as
circunstâncias e particularidades do caso concreto, com vista a minimizar o sacrifício dos direitos em conflito.

À luz do princípio da proporcionalidade nos moldes tratados acima, fica claro que a condução dos autuados e
objetos apreendidos pela equipe designada pelo Delegado que lavrou o APF apresenta-se adequada, vez que
soluciona o conflito elencado; e também necessária, especialmente porque evita uma possível paralisação do
procedimento e a perda de importantes dias de investigação, geradas por um conflito de atribuições. Por fim, é
uma medida proporcional em sentido estrito, face às vantagens que a medida gera para a PCGO, uma vez que
os princípios constitucionais da eficiência e da celeridade ficam devidamente materializados.

Ademais, não há que se olvidar que o APF é uma notícia crime, e como tal, nos termos dos arts. 4º a 6º
do CPP,  precisa ser encaminhada à Autoridade Policial com atribuição no feito, o que, no caso em
testilha, deverá ser feito pela equipe designada pelo Delegado que lavrou o procedimento flagrancial.

É a manifestação.

Encaminhe-se os autos ao gabinete do Delegado Geral para apreciação.

SEI/GOVERNADORIA - 6509796 - Manifestação https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_we...

10 of 13 10/05/2019 11:17



Em caso de deferimento da presente manifestação, requeiro ampla divulgação, tendo em vista a repercussão
institucional da temática abordada.

                                                                                 Rilmo Braga Cruz Junior

                                                                                      Delegado de Polícia

                                                                                 Assessor Técnico-Policial

Por fim, em março de 2019, no Processo SEI 201600007001690, esta Assessoria, além
de reiterar a discricionariedade do Delegado de Polícia Estadual na decisão de lavrar ou não o Auto de
Prisão  em  Flagrante  que,  em  tese,  é  de  atribuição  legal  da  Polícia  Federal,  manifestou-se  pela
padronização,  conforme  requerido  pela  Polícia  Federal,  nos  atos  de  comunicações  do  flagrante
eventualmente lavrado, nos seguintes termos:

Manifestação Nº 107/2019 - ATP- 06652

Trata-se  do  Ofício  nº  198/2016,  expedido  pelo  Delegado  Federal  Yuri  Ramalho  Dantas,  em  nome  da
Delegacia de Polícia Federal de Anápolis, que requer que seja padronizado o procedimento de comunicação
da prisão em flagrante de crime federal e do andamento do inquérito policial, nas hipóteses em que ocorrer a
lavratura do Auto de Prisão em Flagrante por parte da Polícia Civil em crimes da referida natureza.

(...)

Pelos fatos e argumentos supracitados, manifesta-se no seguinte sentido:

1) A lavratura de Auto de Prisão em Flagrante de crime federal pelo Delegado de Polícia Estadual,
mesmo em locais em que não haja Polícia Federal, é discricionária, não sendo lícita a expedição da ato
administrativo que proíba ou que obrigue a Autoridade Policial Estadual a tal lavratura;

2) Em caso de lavratura de Auto de Prisão em Flagrante de crime federal pelo Delegado de Polícia Estadual, a
Autoridade que presidiu a lavratura obrigatoriamente deverá:

2.1) Expedir a comunicação da prisão em flagrante e remeter cópias dos autos em 24 hs ao juiz federal
competente;

2.2)  Expedir  ofício  comunicando  a  prisão  em  flagrante  ao  juiz  de  execuções  penais  (NÃO  AO  JUIZ
CRIMINAL) do judiciário estadual responsável pelo presídio local onde o preso será recolhido para aguardar
translado ao presídio federal. Anexo ao ofício, é de bom alvitre remeter cópia da comunicação ao Juiz Federal
competente  e  cópias  do  APF,  desde  que  o  faça  deixando  muito  claro  que  tal  comunicação  serve
exclusivamente para ciência da guarda do preso no presídio local e não para fins de homologação do APF,
realização de audiência de custódia, deliberação sobre cautelares ou quaisquer outras diligências que deverão
ser realizadas pelo juiz competente, qual seja, o federal, que também já foi devidamente comunicado;

2.2) Remeter no primeiro dia útil superveniente à lavratura do APF de crime federal à unidade da Polícia
Federal com atribuição para a presidência e continuidade das investigações até a sua devida conclusão, salvo
quando, discricionariamente, o Delegado de Polícia Estadual compreender que a não há mais diligências a ser
realizadas, o que permitirá que ele conclua o procedimento e o remeta à Justiça Federal devidamente relatado
no prazo legal.

É a manifestação.

Ao Gabinete do Delegado Geral para apreciação.

Em caso de deferimento da presente, requer ampla divulgação, em face à repercussão geral do tema.

                                                         Rilmo Braga Cruz Junior

                                                             Delegado de Polícia

                                                        Assessoria Técnico-Policial
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Diante  dos  fatos,  tendo  em  vista  os  argumentos  elencados  e  as  manifestações
supracitadas, manifesta-se, nos termos da Súmula 122 do STJ, pela atribuição legal da Polícia Federal na
lavratura do Auto de Prisão em Flagrante de crimes federais conexos com delitos estaduais, o que não
impede que, discricionariamente, à luz do princípio da proporcionalidade, a Autoridade Policial Estadual,
fundamentadamente,  delibere  pela  lavratura  do  procedimento,  o  qual  deverá,  posteriormente  ser
comunicado ao Juiz Federal Competente, para o devido trâmite processual, e ao Juiz de Execução Penal
Estadual, para fins de guarda do preso até o seu devido recambiamento. 

Com  escopo  de  atender  o  requerimento  do  Ministério  Público  Federal  que  visa  as
orientações da pasta sobre o tema, todas as manifestações e despacho orientadores foram citados acima, os
quais servem de ampla fonte de consulta daquilo que está resumido acima.

É a manifestação.

Ao Gabinete do Delegado Geral para apreciação.

Em caso de deferimento da presente, requer ampla divulgação, em face à repercussão
geral do tema.

                                                         Rilmo Braga Cruz Junior

                                                             Delegado de Polícia

                                                        Assessoria Técnico-Policial

ASSESSORIA TÉCNICO-POLICIAL,  em GOIANIA -  GO,  aos  28  dias  do  mês  de
março de 2019.

Documento assinado eletronicamente por RILMO BRAGA CRUZ JUNIOR, Delegado (a) de
Polícia, em 03/04/2019, às 12:04, 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 6509796 e o código CRC 5ADC34FF.
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