
ESTADO DE GOIÁS
POLICIA CIVIL

Portaria n.º 492/2019 - PC

Disciplina o  procedimento interno quando da lavratura de auto de

prisão em flagrante por crime federal em município em que inexiste

unidade da Polícia Federal, e dá outras providências.

O Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado de Goiás, no uso de suas atribuições
legais, especialmente com fulcro no art. 19, inciso XI, da Lei estadual n.º 16.901, de 26 de janeiro de
2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Goiás,

CONSIDERANDO  o  teor  da  Manifestação  n.º  107/2019-DATP,  da  Divisão  de
Assessoria Técnico-Policial, lançada nos autos do processo administrativo n.º  201600007001690, a
qual compilara o já disposto pela unidade na Manifestação n.º 324/2018, na Manifestação n.º 15/2019-
DATP, na Manifestação n.º 41/2019-DATP e na Manifestação n.º 81/2019-DATP,

CONSIDERANDO que as Polícias Civis não têm atribuição para a lavratura de auto
de  prisão  em  flagrante  de  crime  de  competência  da  Justiça  Federal,  mas  eventual  lavratura,  em
município em que inexista unidade da Polícia Federal, não implica, consoante doutrina e jurisprudência
majoritárias,  vício  insanável  ou  nulidade  do  procedimento  policial  nem  configura  transgressão
disciplinar,

CONSIDERANDO  que  o  Delegado  de  Polícia,  em juízo  discricionário  e  com a
observância do princípio da proporcionalidade, pode deliberar ou pela orientação da apresentação da
situação flagrancial à unidade da Polícia Federal mais próxima, nos termos do art. 308, do Código de
Processo Penal, ou pela lavratura do auto de prisão em flagrante,

CONSIDERANDO que, caso o Delegado de Polícia opte por lavrar o auto de prisão
em flagrante, nos termos do art. 306, do Código de Processo Penal, os fatos deverão ser comunicados
ao juiz competente, isto é, o juiz federal,

CONSIDERANDO que, nesse caso, de toda forma, o conduzido será recolhido ao
estabelecimento prisional local, sob a gestão do juiz de execução estadual, o que requer a comunicação
dos fatos ao juízo estadual, nos moldes do art. 121, da Instrução Normativa n.º 001/2009, do Conselho
Superior da Polícia Civil,

CONSIDERANDO que, nessa hipótese,  ainda,  os autos  do procedimento policial,
com os objetos apreendidos, deverão seguir à Polícia Federal, para continuidade das investigações e
conclusão do inquérito policial,

CONSIDERANDO a solicitação da Polícia Federal para a padronização, no âmbito
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interno da Polícia Civil do Estado de Goiás, do proceder em relação às lavraturas de autos de prisão em
flagrante de crimes federais em locais onde inexiste unidade da Polícia Federal,

RESOLVE:

Art.  1º  ESTABELECER  que  -   quando  o  Delegado  de  Polícia,  em  seu  juízo
discricionário e em observância ao princípio da proporcionalidade, deliberar pela lavratura de auto de
prisão em flagrante de crime federal, em razão de inexistir no município unidade da Polícia Federal - o
procedimento policial deverá ser comunicado, por meio da remessa de cópia no prazo de até 24h (vinte
e quatro horas),  ao Juiz Federal  competente,  ao Ministério Público Federal  e,  caso o autuado não
informe o nome de seu advogado, à Defensoria Pública da União, em respeito ao art. 306, do Código
de Processo Penal.

Art.  2º  DEFINIR que  o  autuado -  se  não  for  o  caso  de  concessão  de  liberdade
provisória mediante o pagamento de fiança - deverá ser recolhido em unidade prisional do local da
prisão.

Art. 3º DISPOR que, das comunicações referidas no art. 1º desta Portaria, deverão
constar, de maneira expressa, o local do recolhimento do autuado, bem como a circunstância de que o
procedimento policial será remetido à Polícia Federal, para continuidade das investigações e conclusão
dos autos do inquérito policial.

Art. 4º PRECEITUAR que o Delegado de Polícia deverá comunicar a prisão, ainda,
ao juiz da execução estadual, responsável pela unidade prisional em que recolhido o autuado, com a
ressalva expressa de que a medida NÃO se dá para fins de homologação da prisão em flagrante ou para
realização de audiência de custódia, o que está sob a deliberação do juiz federal, mas, tão somente, com
o objetivo de comunicar-lhe a custódia.

Art. 5º ORIENTAR aos Delegados de Polícia que, nos autos de prisão em flagrante
de crime federal, se viável diante das exigências do caso concreto, se abstenham de requisitar exame
pericial  à  Superintendência  de  Polícia  Técnico-Científica,  uma  vez  que  a  providência  poderá  ser
adotada pelo Delegado de Polícia Federal no bojo do inquérito policial e em face da unidade técnica
federal.

Art. 6º ESTABELECER que, no primeiro dia útil subsequente à lavratura do auto de
prisão  em  flagrante,  o  Delegado  de  Polícia  da  unidade  policial  em  que  lavrado  o  procedimento
providenciará  a  remessa  dos  autos  de  inquérito  policial  e  dos  objetos  que,  porventura,  foram
apreendidos  à  unidade  da  Polícia  Federal  da  circunscrição,  para  continuidade  das  investigações  e
conclusão.

Parágrafo  único.  Caso  o  Delegado  de  Polícia  compreenda  que  a  autuação  em
flagrante delito já exaurira todas as diligências investigativas necessárias à elucidação do fato, poderá,
em juízo discricionário, deliberar pela conclusão do inquérito policial e pela remessa direta dos autos
ao Poder Judiciário Federal.

Art. 7º DISPOR que esta Portaria, no que for pertinente, observados os ditames da
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Resolução n.º 23.396/2014, do Tribunal Superior Eleitoral, poderá ser aplicada aos autos de prisão em
flagrante de crimes eleitorais.

Art.  8º  DETERMINAR o envio de cópia deste ato à Superintendência de Polícia
Judiciária, para conhecimento e difusão a todas as unidades policiais; à Escola Superior da Polícia
Civil, para conhecimento e difusão no âmbito dos cursos, cuja temática for pertinente; à Divisão de
Assessoria  Técnico-Policial,  para  conhecimento  e  devidos  registros;  à  Gerência  de  Correições  e
Disciplina  da  Polícia  Civil  e  à  Gerência  de  Operações  de  Inteligência  da  Polícia  Civil,   para
conhecimento.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. DIFUNDA-SE e CUMPRA-SE.

GABINETE DO DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL, em Goiânia-GO, aos
30 dias do mês de julho do ano de 2019.

Odair José Soares

Delegado-Geral da Polícia Civil

Documento assinado eletronicamente por ODAIR JOSE SOARES, Delegado (a) -Geral, em
07/08/2019, às 14:56, 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 8345728 e o código CRC B54C1677.

GABINETE DO DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL
Av. Anhanguera n.º 7364, Setor Aeroviário, Goiânia-GO

CEP 74.535-010 – Fones (62) 3201-2504, 3201-2503

Referência: Processo nº 201600007001690 SEI 8345728
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