
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS E CONTROLE 

EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL DA COMARCA DE NATAL 
Rua Promotor Manoel Alves Pessoa Neto,110,Candelária, Natal/RN, CEP 59065-55, fone (84) 3232-7015 

 

Página 1 de 20 

Exmº Sr. Dr. Juiz de Direito de uma das Varas da Fazenda Pública da comarca de Natal, a quem 

couber por distribuição legal 

 

 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por 

sua PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E CONTROLE EXTERNO DA 

ATIVIDADE POLICIAL DA COMARCA DE NATAL, com sede no endereço constante do 

cabeçalho, com amparo nos arts. 6º, 127 e 129, incisos II, III e VII, todos da Constituição 

Federal, e art. 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, vem, respeitosamente, perante V. 

Ex.ª, ajuizar AÇÃO CIVIL PÚBLICA, com pedido de MEDIDA LIMINAR, em face do ESTADO 

DO RIO GRANDE DO NORTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob 

o nº 08.241.788/0001-30, com endereço para citação e intimações na sua Procuradoria 

Geral, localizada na Av. Afonso Pena, 1.155, bairro do Tirol, Natal/RN, pelas razões e 

fundamentos abaixo expendidos. 

 

1. A LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A TUTELA DOS INTERESSES DIFUSOS  

O objeto da presente ação civil pública, como adiante será 

demonstrado, é assegurar a observância da Lei nº 12.037/2009, que dispõe sobre a 

identificação criminal, regulamentando, desse modo, o disposto no art. 5º, inciso LVIII, da 

Constituição Federal, obrigação que vem sendo reiteradamente descumprida pela Polícia 

Civil do Rio Grande do Norte, conduta omissiva que prejudica a persecução penal e, por 

consequência, viola o direito social difuso à segurança pública. 

O art. 129, inciso III, da Constituição da República, estabelece, 

expressamente, que o Ministério Público tem legitimidade para a instauração de inquérito 

civil e a propositura de ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do 
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meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, sendo incumbido, ainda, de 

“defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais 

indisponíveis”, em consonância com o estatuído no art. 127 da mesma Carta. Igualmente, o 

art. 24, inciso IV, a Lei Federal nº 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), 

reforça, ainda mais, a legitimidade do Ministério Público para a ação civil pública para 

proteção de quaisquer interesses difusos ou coletivos. 

Cabe, ainda, à Instituição Ministerial, nos termos dos arts. 127 e 129, 

inciso II, da Constituição da República, a defesa da ordem jurídica, dos interesses sociais e o 

zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública 

assegurados na Carta, promovendo as medidas necessárias, inclusive judiciais, à sua 

garantia, no que claramente se inclui aqueles prestados pela Polícia Civil. 

Outrossim, cumpre destacar que também é função institucional do 

Ministério Público o exercício do controle externo da atividade policial, conforme 

mandamento insculpido no art. 129, inciso VII, da Constituição Federal, de forma que 

incumbe ao órgão ministerial zelar pela legalidade e eficiência do trabalho policial, visando, 

sobretudo, assegurar a indisponibilidade da persecução criminal.   

Sobre a imprescindibilidade do controle externo, precisa é a lição de 

Afrânio Silva Jardim1 ao aduzir ser “inerente à idéia de Estado de Direito Democrático um 

sistema de controle de atividades públicas, seja através da sociedade civil organizada, seja 

através do chamado controle externo, a ser realizado por órgãos estatais que gozem de 

alguma independência administrativa”. Especificamente no que atine ao controle externo da 

atividade policial exercido pelo Ministério Público, tal função se reveste de especial relevo, 

na medida em que constitui instrumento de realização do jus puniendi estatal.  

A respeito do tema, leciona Valter Foleto Santin2: 

“A intervenção do Ministério Público é perfeitamente possível no assunto 
segurança pública, administrativa ou judicialmente, para correto 
fornecimento dos serviços e reparação de falhas, ligados à quantidade, 
qualidade, adequação e eficiência dos serviços de segurança pública, pela 
presença de interesse difuso (art. 129, III, CF) e de porção significativa de 
interesse social e indisponível (preservação da incolumidade das pessoas), 
inclusive pelo caráter de direito social do valor segurança (art. 6º), 
predicados incluídos facilmente no rol dos ´interesses sociais´ defendidos 
pelo Ministério Público (art. 127, CF).” 

                                                 
1
 Apud ALENCAR, Rosmar Rodrigues; TÁVORA, Nestor. Curso de Direito Processual Penal. 7ª ed. rev. ampl. e 

atual. Bahia: Editora Jus Podivm, 2012, p. 140. 
2
In SANTIN, Valter Foleto. Controle judicial da segurança pública: eficiência do serviço na prevenção e 

repressão ao crime. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 209. 
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Desta forma, qualquer ação ou omissão que direta ou indiretamente 

afete, de alguma forma, a normalidade do sistema de segurança pública, notadamente a 

apuração de infrações penais, implica a obrigação do Ministério Público de promover as 

medidas necessárias para a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais indisponíveis, 

tanto na esfera criminal quanto na cível. 

Pelo exposto, resta clara a legitimidade e interesse do Ministério Público 

no ajuizamento da presente ação, cujo escopo é assegurar o cumprimento de obrigação 

legal imposta à Polícia Judiciária, em todo o estado (dano regional)3, face à omissão da 

Polícia Civil do Rio Grande do Norte em proceder à identificação criminal nos casos previstos 

em lei. 

 

2. DOS FATOS QUE DERAM ENSEJO AO AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

No exercício da atividade de persecução penal, os promotores de Justiça 

e magistrados atuantes em Juízos Criminais, da Justiça Estadual, tanto nesta capital quanto 

nas comarcas do interior, se deparam cotidianamente com inquéritos policiais, instaurados 

pela Polícia Civil, cujos indiciados não são corretamente identificados, seja porque não 

apresentam documentos de identidade, porque existe dúvida sobre a autenticidade dos que 

eventualmente foram apresentados ou, ainda, porque a Polícia Civil não realizou a 

identificação criminal na forma legal. A omissão policial torna vulnerável atuação 

jurisdicional, pois, a falta de certeza quanto à identidade física do réu pode inviabilizar a 

prestação jurisdicional. 

Em face dessa omissão, foi instaurado, no âmbito desta Promotoria de 

Justiça, há 4 (quatro) anos, o Inquérito Civil nº 001/2008, com o escopo de apurar possível 

omissão da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte no tocante à realização da 

identificação criminal, à época disciplinada pela Lei nº 10.054/2000, que foi revogada pela 

Lei nº 12.037/2009, a qual disciplina a matéria atualmente. 

 Diante da ausência de identificação criminal nos inquéritos policiais, 

ainda antes da instauração do mencionado inquérito civil, esta Promotoria de Justiça 

encaminhou ofício à Delegacia Geral de Polícia Civil do Estado, no mês de junho de 2006 

(Ofício nº 245/2006), solicitando que adotasse providências administrativas para que as 

autoridades policiais que lhe são subordinadas cumprissem a determinação legal, 

entretanto, nada de efetivo foi feito a respeito. 

                                                 
3
 Cuidando-se de dano regional, o foro competente é o da Capital do Estado, nos termos do art. 93, inciso II, da 

Lei nº 8.078/1990. 
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 De fato, o que se constatou durante a instrução do inquérito civil foi que 

nenhuma Delegacia de Polícia Civil do Estado realiza a identificação criminal na forma da Lei 

12.037/2009, bem como sequer dispõe de máquinas fotográficas em seu acervo, conforme 

ofício encaminhado ao feito pela então Delegada-Geral adjunta o que, sem dúvidas, 

inviabiliza da observância da Lei. 

A inserção, nos autos do inquérito policial ou da comunicação de prisão 

em flagrante, dos materiais fotográfico e datiloscópico dos indiciados/réus, se afigura de 

grande relevo na medida em que permite que se verifique se estes são realmente quem 

afirmam ser, o que é de substancial importância para a segurança do processo e para avaliar 

a possibilidade de concessão de liberdade provisória, além de evitar futuros equívocos na 

prisão de inocentes que tenham a desventura de serem homônimos de delinqüentes ou, 

ainda, que eventualmente tiveram o nome indevidamente utilizado por criminosos. 

   Diante desse quadro e tendo em vista, outrossim, a edição da Lei 

12.403/2011, a qual acrescentou o parágrafo único ao art. 313, do CPP, para criar novo 

fundamento para a prisão preventiva consistente na dúvida quanto à identidade civil da 

pessoa, expediu este órgão ministerial, no dia 21 de junho de 2011, a Recomendação nº 

004/2011 – DEGEPOL, destinada ao Delegado-Geral de Polícia Civil, recomendando que, até 

o dia 05 de julho de 2011 – data em que entraria em vigor a aludida Lei – o mesmo 

procedesse ao devido aparelhamento das unidades policiais, dotando-as das condições 

materiais necessárias para a realização da identificação criminal, determinando, por 

conseguinte, que, nas hipóteses previstas no art. 3º da Lei 12.037/2009, fosse rigorosamente 

realizado tal procedimento de identificação, nos termos do seu art. 5º.  

Todavia, escoado o prazo fixado para o Delegado-Geral informar a esta 

Promotoria as providências realizadas quanto ao recomendado, o Delegado-Geral adjunto se 

limitou a informar que a Recomendação havia sido encaminhada às Diretorias de Polícia da 

Grande Natal e do interior “para conhecimento e medidas que se fizessem necessárias”. 

O fato é que, em relação à realização da identificação criminal, a Polícia 

Civil do Rio Grande do Norte se omite sistematicamente em cumprir a lei, causando 

embaraços à atividade jurisdicional, como reiteradamente têm observado os juízes de Varas 

Criminais desta capital. A esse respeito, vale transcrever, como exemplo, manifestação 

recente do magistrado da 4ª Vara Criminal do Distrito Judiciário da Zona Norte de Natal, 

Francisco Gabriel Maia Neto, reproduzida em diversos autos de ações penais: 

 

“Finalmente, verifico que a autoridade policial não cumpriu determinação 
deste Juízo no sentido de juntar cópia da identificação civil ou, na sua falta, 
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promover a identificação criminal através do ITEP/RN, juntando aos autos da 
comunicação do flagrante, ou do inquérito, a identificação criminal pelo 
processo datiloscópico e fotográfico. 

Registro que a autoridade policial descumpriu o disposto no art. 5º da Lei 
12.037/09, posto que limitou-se a encaminhar o acusado ao ITEP, abstendo-
se de juntar ao inquérito a identificação, conforme previsão legal. 

Oficie a autoridade policiai que presidiu o inquérito para o cumprimento da Lei. 
Vê-se, conforme ofício 760/2012, da lavra do Delegado Eloi Carvalho Xavier, à 
fl. 13, que a autoridade policial, supostamente, encaminhou o flagrado para 
ser identificado, vez que não há menção à apresentação deste para 
identificação, mas, refere ao encaminhamento, pelo ITEP, da identificação, à 
Vara Criminal competente. Ora, a prática do autoridade policial contraria, 
frontalmente a Lei Federal 12.037/09, em seu art. 5º. A identificação deve ser 
juntada aos autos até a conclusão do inquérito e seu encaminhamento ao 
Ministério Público, que deverá ter plena ciência de quem está sendo 
denunciado. Não é isto que se vê nos autos. Ao revés, a autoridade policial 
delega atribuição que é sua, ao ITEP, que mais grave ainda, sequer tem ciência 
da Vara para a qual foi distribuída a ação penal. 

Observo que há constante omissão das autoridades policiais quanto ao 
cumprimento da Lei 12.037/09, sem que o Ministério Público, detentor do 
controle Externo da Atividade Policial adote qualquer providência. Ao revés, o 
que se tem observado é a propositura de ações penais pelos Promotores de 
Justiça sem que se saiba a identidade do denunciado, com visível risco à 
persecução penal, e ainda, com possibilidade de se está denunciando pessoa 
existente, mas distinta daquela que se acha presa. Neste caso, proposta 
denúncia contra JOSÉ ANTONIO DA SILVA, havendo fuga do denunciado, estar-
se-ia denunciando milhares de JOSÉ ANTONIO DA SILVA, e, ao mesmo tempo, 
ninguém. A denúncia transmudar-se-ia em um nada, vez que inviável a 
persecução penal. 

Registro que expedi ofício ao Coordenador das Promotorias de Investigação 
Criminal quanto a este aspecto, mas, vejo que prosseguem os promotores 
denunciado pessoas que sequer sabem quem são, mantendo-se silentes quanto 
às omissões dos delegados que descumprem, sistematicamente, a Lei 
12.037/09, encaminhando o Inquérito ao Ministério Público, sem que o 
indicado esteja identificado civil, ou criminalmente, ou, ainda, sem juntar ao 
inquérito a identificação, por ventura feita, mas limitando-se os promotores a 
delegar ao Judiciário que supra a omissão da autoridade policial e do próprio 
Ministério Público, ao receber o inquérito, sem que a autoridade policial haja 
cumprido o disposto no art. 5º da Lei 12.037/09.4” 

 

Ao longo dos últimos anos tem sido frequente a insatisfação dos juízes 

criminais, registradas em inúmeras decisões, com a omissão da Polícia Civil em identificar 

                                                 
4
 Decisão contida nos autos da Ação Penal nº 0102011-55.2012.8.20.0002. 
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criminalmente os indiciados sem identificação civil, inclusive cobrando providências do 

Ministério Público, como encarregado do controle externo da atividade policial. Apesar das 

cobranças deste órgão ministerial, que, inclusive, expediu recomendação a respeito do 

assunto, a omissão persiste. Com efeito, os delegados da Polícia Civil local, no que toca a 

esse assunto, não cumprem as decisões judiciais nem tampouco as recomendações 

ministeriais. 

O que ocorre, cotidianamente, como bem registrou o magistrado na 

decisão acima transcrita, é uma transferência indevida de responsabilidade entre a Polícia 

Civil e o Instituto Técnico-Científico de Polícia – ITEP, o qual também integra o organograma 

da segurança pública do Estado-demando. Trata-se de um “jogo-de-empurra”, onde a Polícia 

Civil se limita a encaminhar uma solicitação de identificação ao ITEP, o qual, por sua vez, não 

remete, para juntada nos inquéritos e ações penais, em tempo oportuno, os materiais 

fotográficos e datiloscópicos decorrentes da identificação criminal. Ocorre que essa 

providência, que não se confunde com perícia criminal, é de obrigação da Polícia Civil. 

Cumpre destacar, por oportuno, que seria inócuo discutir se a 

identificação criminal deve ser feita nas delegacias de polícia, que estão espalhadas por todo 

o Estado, ou pelo ITEP, que somente tem unidades em Natal, Mossoró e Caicó. Ambas as 

instituições integram o sistema estadual de segurança pública e estão subordinados, 

inclusive, à mesma secretaria de Estado, a Secretaria de Segurança Pública e de Defesa Social 

– SESED. Aliás, na maioria dos estados brasileiros os institutos de criminalísticas integram a 

estrutura das polícias civis; no Rio Grande do Norte, por uma questão de política 

administrava do Estado, o ITEP e a Polícia Civil são órgãos públicos distintos, ambos, porém, 

subordinados à SESED e, obviamente, integrantes do Poder Executivo estadual.  

Desta forma, havendo a obrigação do Estado – ora demandado –, pouco 

importa, para os fins desta ação civil pública, qual dos órgãos da estrutura da segurança 

pública está sendo omisso e ineficiente. O que verdadeiramente importa é que serviço 

público está sendo mal prestado e que a solução do problema compete ao Poder Executivo 

estadual. 

Sendo assim, em não tendo sido efetivamente adotada, pelo 

demandado, nenhuma medida efetiva com o escopo de dar cumprimento à Lei nº 

12.037/2009 (omissão que, reitere-se, já ocorria na vigência da Lei nº 10.054/2000), a qual 

continua sendo inobservada pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte, é que se afigura 

cabível e legítima a pretensão consubstanciada na presente ação civil pública. 
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3. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

3.1. Da identificação criminal: aspectos conceituais e hipóteses de cabimento 

Para que o Estado possa punir aquele que pratica determinada conduta 

delituosa, é imprescindível que seja este efetivamente identificado, de forma segura e 

correta, tendo em vista, primordialmente, as sérias consequências experimentadas por 

aquele que é submetido a um processo criminal. 

Com efeito, além da gravidade das sanções penais aplicadas, inclusive 

com a possibilidade de restrição da liberdade de locomoção, deve-se levar em consideração 

que a escorreita identificação da pessoa que cometeu o delito visa a evitar que tal 

constrangimento seja vivenciado por pessoas outras, inocentes que sejam homônimos de 

criminosos ou mesmo que eventualmente tenham seus nomes por estes indevidamente 

utilizados, afinal, não raras vezes observam-se casos em que o autor do delito omite seus 

dados pessoais ou presta informações inexatas, seja mentindo, usando documentos falsos 

ou, até mesmo, atribuindo-se falsa identidade. 

 Nesse contexto, ganha especial importância a identificação criminal na 

aplicação do direito penal e processual penal, pois, consoante leciona Renato Brasileiro5, 

“através dela, é feito o registro dos dados identificadores da pessoa que praticou a infração 

penal sob investigação, possibilitando o conhecimento ou a confirmação de sua identidade, a 

fim de que, ao término da persecução penal, lhe sejam impostas as sanções decorrentes do 

delito praticado”. 

A identificação criminal consiste, portanto, na realização das 

identificações datiloscópica e fotográfica das pessoas acusadas de delitos, devendo esta 

última ser utilizada como método auxiliar de identificação, e não de forma exclusiva, haja 

vista a mutabilidade da fisionomia das pessoas. Sendo assim, deve ser realizada tanto uma 

sessão fotográfica como a coleta de impressões digitais da pessoa, uma vez que o desenho 

digital, por ser perene e imutável, traz uma maior segurança na identificação das pessoas. 

Visando a maior segurança da identificação criminal, recentemente a Lei 

nº 12.654, de 28/05/2012, acrescentou diversos dispositivos à Lei nº 12.037/2009 para 

prever a coleta de perfil genético como forma de identificação criminal. Embora essas 

alterações legislativas só entrem em vigor 180 dias após a publicação da nova lei, isto é, em 

novembro do corrente ano, é quase certo que o Estado do Rio Grande do Norte não 

cumprirá espontaneamente a nova obrigação. 

                                                 
5
 In: LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. vol I. Rio de Janeiro: Impetus, 2011, p. 155. 
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 O instituto da identificação Criminal está previsto no Texto 

Constitucional, no seu art. 5º, que assim preceitua, verbis:  

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

 A lei em comento, como já dito, é atualmente a Lei 12.037, de 1º de 

outubro de 2009 (com as recentes alterações da Lei nº 12.654/2012), a qual, em seus artigos 

1º e 3º, traz as hipóteses em que deve se proceder à identificação criminal dos autores de 

delitos: 

Art. 1º  O civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, 
salvo nos casos previstos nesta Lei. 
 
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. 

Conclui-se, assim, ser a identificação criminal cabível, em regra, nos 

casos em que não há identificação civil ou, mesmo havendo documento que permita a 

identificação do indiciado, este não se afigure idôneo ou suficiente à sua completa 

identificação, podendo ser realizada, ainda, quando essencial às investigações policiais, 

conforme despacho da autoridade judiciária competente, que decidirá de ofício ou mediante 

representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público ou da defesa. 

O procedimento de identificação criminal, que incluirá os processos 

datiloscópico e fotográfico (e, em futuro próximo, também genético), será juntado aos autos 

da comunicação da prisão em flagrante, ou do inquérito policial (art. 5º). 
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3.2. Da obrigatoriedade da identificação criminal nas hipóteses previstas em lei 

 A obrigatoriedade de se proceder à identificação criminal do indivíduo 

vem desde a edição do Código de Processo Penal, em 1941, portanto há mais de 70 (setenta) 

anos:  

Art. 6o  Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade 
policial deverá: (...) 

VIII - ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se 
possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes; 

Não obstante o Código de Processo Penal trouxesse apenas previsão 

explícita no tocante ao procedimento datiloscópico, a jurisprudência, desde então, já 

admitia, igualmente, a realização do procedimento fotográfico. Nesse sentido, é o 

ensinamento de Gustavo Henrique Badaró6: 

“(...) De se destacar que, embora o art. 6º, inciso VIII, do CPP, refira-se apenas à 
identificação pelo processo datiloscópico, a jurisprudência vinha interpretando 
o dispositivo como sendo uma previsão que abrangia a identificação criminal 
em sua acepção mais ampla, incluindo a identificação fotográfica, considerada 
inclusive como elemento útil para a instrução criminal.” 

 Percebe-se que, antes mesmo da Constituição da República de 1988, a 

identificação criminal era a regra (legal), mesmo que o indivíduo se identificasse civilmente, 

tendo o Supremo Tribunal Federal, à época, editado, inclusive, a súmula 568, hoje superada, 

a qual afirmava que a identificação criminal não constituía constrangimento ilegal, ainda que 

o indiciado já tivesse sido identificado civilmente.  

 Com o advento da CF/88, todavia, o que era regra virou exceção, isto é, 

somente aqueles que não fossem civilmente identificados é que se submeteriam à 

identificação criminal, nas hipóteses previstas em lei, motivo pelo qual foi editada a Lei 

10.054, ainda no ano de 2000 e, posteriormente a Lei 12.037/09 – que revogou aquela -, a 

fim conferir eficácia ao dispositivo constitucional. 

 Oportuno mencionar, outrossim, que, distintamente da Lei 10.054, que 

trazia um rol taxativo de delitos nos quais seria obrigatória a identificação criminal, posto 

que o investigado fosse civilmente identificado, a Lei 12.037/2009 não utilizou a natureza do 

crime praticado como critério de aplicação da identificação criminal7, devendo ser esta feita 

                                                 
6
Apud MOREIRA, Rômulo de Andrade. A nova lei de identificação criminal. Jus Navigandi, Teresina, ano 14, n. 

2289, 7 out. 2009. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/13632>. Acesso em: 19 mar. 2012.  
7 Com efeito, a legislação anterior (Lei 10.054/2000) permitia a identificação criminal, dentre outras hipóteses, 
tão-somente em razão do delito pelo qual havia sido indiciada ou acusada pessoa, desde que se tratasse de 

http://jus.com.br/revista/texto/13632/a-nova-lei-de-identificacao-criminal
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atualmente – nos casos autorizados pela Lei, é claro – independentemente de qual for delito 

sob investigação, de sorte que essa alteração findou por conferir maior amplitude à 

realização da identificação criminal. 

Dito isto, cumpre aduzir que constitui a identificação criminal um dever 

imposto à polícia judiciária com o intuito de permitir a correta aplicação da lei penal e, ainda, 

viabilizar sua atividade investigatória, a fim de que forneça ao Ministério Público dados 

seguros quanto à autoria delitiva, elemento este imprescindível à persecução criminal e, por 

conseguinte, ao próprio exercício do jus puniendi do Estado. 

Trata-se, portanto, de um dever legal imposto às Polícias Civis estaduais 

(também à Polícia Federal, no âmbito da União), de modo que, uma vez presente uma das 

situações do art. 3º, da Lei nº 12.037/09, cabe às mesmas procederem à identificação 

criminal do indiciado/acusado. Não se trata, obviamente, de poder discricionário, de sorte 

que não cabe à autoridade policial avaliar a oportunidade e/ou conveniência de cumprir a 

determinação legal. Com efeito, uma vez em vigor a norma que versa sobre a identificação 

criminal – sem declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal –, deve 

esta ser aplicada, independentemente da vontade pessoal ou convicção profissional dos 

chamados operadores do direito, notadamente os agentes públicos, aí incluídos os policiais, 

que devem, necessariamente, pautar suas atividades pelo princípio constitucional da 

legalidade, não cabendo aos órgãos de repressão exercer juízo de discricionariedade sobre 

as pessoas que devem ou não ser identificadas criminalmente. 

Nesse ínterim, precisa é a lição de Luiz Flávio Gomes8, ao afirmar que, se 

houver dúvida fundada sobre a identificação civil da pessoa, “nada mais ponderado que 

proceder à sua identificação criminal”. E continua: 

“Não existe poder discricionário da autoridade de identificar ou não (aliás, 
raciocinar-se assim, pode-se chegar a atos arbitrários). Seu ato é 
vinculado: cabe-lhe examinar os pressupostos fáticos da situação e agir 
dentro da lei (...)”  

Em sendo assim, preenchidos os requisitos legais, os policiais civis têm o 

DEVER de realizar a identificação criminal, sob pena de sua omissão vir a caracterizar ato de 

improbidade administrativa e/ou, até mesmo, delito de prevaricação, a depender das 

circunstâncias vislumbradas no caso concreto. 

                                                                                                                                                         
crime de homicídio doloso, crimes contra o patrimônio praticados mediante violência ou grave ameaça, crime 
de receptação qualificada, crimes contra a liberdade sexual ou crime de falsificação de documento público. 
8
 Apud MOREIRA, Rômulo de Andrade. A nova lei de identificação criminal. Jus Navigandi, Teresina, ano 14, n. 

2289, 7 out. 2009. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/13632>. Acesso em: 19 mar. 2012.  

http://jus.com.br/revista/texto/13632/a-nova-lei-de-identificacao-criminal
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Do mesmo modo, recusando-se o indivíduo a colaborar com a atividade 

policial em tais casos, o CPP, em seu art. 2609, autoriza, inclusive, sua condução coercitiva, 

sem prejuízo, ainda, de eventual responsabilidade penal pelo crime de desobediência, 

consoante demonstram os seguintes julgados (ênfases acrescidas): 

Revisão Criminal. Desobediência Recusa em se submeter à identificação 
criminal. Agente que não portava cédula de identificação civil. Pedido de 
absolvição por ausência de dolo. Inadmissibilidade. Réu confesso em juízo. 
Recalcitrância em ser formalmente indiciado demonstrada nos autos, com 
forte arrimo na prova oral. Dolo evidenciado. O peticionário foi previamente 
alertado sobre as conseqüências de sua negativa e, mesmo assim, insistiu em 
não ser identificado, contrariando voluntariamente ordem legal emanada do 
Delegado de Polícia, ciente da condição funcional deste. Pouco importa que 
tenha agido por se julgar inocente dos crimes apurados nos inquéritos em que 
se negou a ser identificado. Se verdadeira tal alegação, quando muito, poder-
se-ia dizer injusta a determinação, mas não ilegal. Condenação mantida. Pena 
adequada. Regime prisional não fixado. Omissão sanada. Pedido revisional 
deferido em parte, apenas para fixar regime aberto, mantida no mais a r 
sentença revidenda.  (Tribunal de Justiça de São Paulo, Revisão Criminal nº 
910628370000000/SP, Primeiro Grupo de Direito Criminal, Rel.: Péricles Piza, 
julgado em 11/11/2008) 
 
PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. RECUSA EM PERMITIR COLETA DE 
IMPRESSÕES DIGITAIS. ORIENTAÇÃO DE ADVOGADO. TIPICIDADE. 
1) O INDICIADO POR CRIME VIOLENTO CONTRA O PATRIMÔNIO ENCONTRA-SE 
OBRIGADO, POR FORÇA DA LEI Nº 10.054/2000 A PERMITIR SUA 
IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL, COM AMPARO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  
2) A RECUSA EM PERMITIR A COLETA DAS IMPRESSÕES, AINDA QUE POR 
ORIENTAÇÃO DE ADVOGADO, CONSTITUI ERRO ESCUSÁVEL, SENDO 
IMPOSSÍVEL A ISENÇÃO DE PENA DO ACUSADO. (Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal, Apelação Criminal no Juizado Especial 20020810042259/DF, Primeira 
Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, 
Rel.: Gilberto de Oliveira, julgado em 07/10/2003). 

 

 Não se pode concluir, desse modo, que o legislador tenha conferido 

uma faculdade ou um poder discricionário aos policiais civis. Pelo contrário, em tais casos, 

devem os mesmos agir nos estritos moldes legais (princípio da legalidade), cabendo-lhes tão 

somente examinar os pressupostos fáticos e, uma vez preenchidos os requisitos trazidos 

pela lei, realizar a identificação criminal. Sobre o princípio em comento, o qual deve pautar 

as condutas de todos os agentes públicos, ensina Hely Lopes Meirelles10: 

                                                 
9
 Art. 260.  Se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro 

ato que, sem ele, não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. 
10

 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 17ª ed. São Paulo: Malheiros, 1982, p.82. 
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A legalidade, como princípio da Administração (CF, art. 37, caput), significa 
que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, 
sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles 
não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-
se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. 

 Em que pese a legislação em vigor ser clara quanto à obrigatoriedade da 

identificação criminal nas situações por ela autorizadas, o que se observa, na prática, é que 

tal providência vem sendo negligenciada pela Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte 

há mais de 70 (setenta) anos. Frise-se, aqui, que essa identificação criminal determinada 

pela Lei 12.037/2009 é independe da chamada “prontuarização”, feita pelo Instituto 

Técnico-Científico de Polícia – ITEP/RN, e deve ser realizada em todas as Delegacias de 

Polícia do Estado, no momento da autuação em flagrante, lavratura do termo 

circunstanciado de ocorrência ou indiciamento em inquérito policial, a fim de que os 

materiais sejam juntados aos respectivos procedimentos policiais (auto de prisão em 

flagrante, inquérito policial ou termo circunstanciado de ocorrência). 

De fato, no dia-a-dia, inúmeros são os inquéritos policiais que chegam 

ao Poder Judiciário e às Promotorias de Justiça, em todo o Estado, sem qualquer 

identificação do flagranteado/indiciado/acusado, face à ausência de documento de 

identidade civil e à não realização do procedimento de identificação criminal pela Polícia 

Civil, o que, além da evidente violação ao princípio da legalidade, tem causado graves 

prejuízos causados à atividade persecutória criminal. 

Cumpre dizer, ainda, que o cumprimento da lei, com a realização da 

identificação criminal nas próprias delegacias de polícia, não implica despesas de monta aos 

cofres estaduais, haja vista que, para operacionalização dessa compulsória identificação, 

basta a coleta das impressões papilares do autuado/indiciado (com simples almofada de 

carimbo) e sua fotografia (que pode ser produzida com máquina digital ou webcam). Tanto é 

assim que a Polícia Federal e as Polícias Civis de outros estados, no exercício cotidiano de 

suas atribuições, realizam essa identificação criminal há muitos anos, inexistindo razão 

aceitável para a Polícia Civil do Rio Grande do Norte se furtar a cumprir a Lei nº 12.037/2009. 

 

3.3. Dos prejuízos causados pela inobservância da Lei 12.037/2009 

O descumprimento da Lei 12.037/2009, pela Polícia Civil do Rio Grande 

do Norte, compromete a segurança de toda a persecução penal e a correta aplicação da lei 

penal. 
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Isso porque, conforme demonstrado, o mecanismo em apreço é 

adotado com o escopo de se averiguar se o flagranteado/indiciado é realmente quem afirma 

ser, o que é de substancial relevância, dentre outros fatores, para avaliar a possibilidade de 

concessão da liberdade provisória, com ou sem fiança, visto que seria temerária a colocação 

em liberdade de pessoas que não estejam devidamente identificadas. 

Nesse desiderato, resta clara que a ausência da devida identificação dos 

flagranteados, seja civil ou criminal, por si só, autoriza a manutenção de sua prisão, 

independentemente do crime praticado, como assim vêm decidindo os tribunais pátrios 

(grifados): 

HABEAS CORPUS - FURTO SIMPLES - PRISÃO EM FLAGRANTE - INDÍCIOS DE 
AUTORIA E MATERIALIDADE - PACIENTE SEM DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO 
- GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - 
LIBERDADE PROVISÓRIA - DENEGAÇÃO. 
I - PRESENTES OS INDÍCIOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME, BEM 
COMO A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, A PRISÃO DEVE SER 
MANTIDA. 
II - APESAR DE O CRIME NÃO TER SIDO PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE 
AMEAÇA, A SEGREGAÇÃO CAUTELAR É INDISPENSÁVEL DIANTE A FALTA DE 
DOCUMENTOS QUE CERTIFIQUEM A IDENTIDADE DO AUTUADO. 
III - ORDEM DENEGADA. (Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Habeas Corpus 
177321320098070000/DF, Primeira Turma Criminal, Rel.: Sandra de Santis, 
julgado em 14/01/2010) 
 
HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO - PRETENDIDA LIBERDADE 
PROVISÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - PACIENTE NÃO IDENTIFICADO CIVILMENTE - 
PEDIDO DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL A SER REALIZADO - ORDEM DENEGADA. 
(Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, Habeas Corpus 25610/MS, Primeira 
Turma Criminal, Rel.: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, julgado em 
18/09/2007) 

 

O entendimento acima demonstrado ganha reforço com as significativas 

reformas introduzidas pela Lei 12.403/2011, que entrou em vigor há mais de um ano, uma 

vez que, ao dispor sobre a prisão em flagrante, o CPP assim preconiza: 

Art. 310.  Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá 
fundamentadamente: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 
I - relaxar a prisão ilegal; ou (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). 
II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os 
requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas 
ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou (Incluído pela Lei 
nº 12.403, de 2011). 
III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. (Incluído pela Lei nº 
12.403, de 2011). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
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Art. 321.  Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão 
preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o 
caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os 
critérios constantes do art. 282 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 
12.403, de 2011). 
 

 Logo, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, deve a 

prisão em flagrante necessariamente ser mantida, cabendo ao juiz convertê-la em 

preventiva. Sobre esse aspecto, especificamente no tocante aos pressupostos que 

justificam a decretação da prisão preventiva, dentre as alterações mencionadas, houve a 

inserção do parágrafo único no artigo 313, do CPP, o qual trouxe novo fundamento para 

tal medida cautelar, podendo a mesma agora ser decretada para quaisquer crimes na 

hipótese de haver dúvida quanto à identidade civil do flagranteado ou indiciado, pela 

ausência de elementos idôneos para o respectivo esclarecimento. Preceitua o aludido 

dispositivo: 

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).  

 

Constata-se que, diversamente do que trazia o antigo art. 313 do CPP, o 

qual somente admitia a decretação da prisão preventiva para os crimes dolosos punidos 

com detenção nos casos em que o indiciado fosse vadio ou, havendo dúvidas quanto à 

sua identidade, não fornecesse ou não indicasse elementos para esclarecê-la, o novo 

dispositivo processual passou a permitir a prisão preventiva em qualquer espécie de 

delito11, independentemente da pena a ele cominada, desde que existam dúvidas com 

relação à identidade do investigado.  

A ausência de identificação do indivíduo – civil ou criminal, frise-se – 

pode, portanto, levá-lo à prisão, mesmo que a pena que lhe seja aplicada ao final do 

processo não implique, necessariamente, a privação de sua liberdade, o que demonstra 

                                                 
11

 Corroborando esse entendimento, acerca da possibilidade de haver a decretação de prisão preventiva em razão 

do cometimento de crimes culposos, aduz Eugênio Pacelli de Oliveira: Há também manifesta proporcionalidade 

em relação aos crimes culposos, para os quais permanece vedada a prisão preventiva, ressalvada a hipótese do 

art. 313, parágrafo único, CPP, limitada a prisão para e até a identificação do acusado” (Curso de Processo 

Penal. 15ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 505). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
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que a ineficiência da Polícia Civil quanto à identificação criminal dos investigados poderá 

acarretar a decretação ou manutenção de prisões cautelares desnecessárias. 

Consoante já demonstrado, para que o Estado possa deflagrar a 

persecução penal, torna-se imprescindível saber exatamente em face de quem será 

instaurado o processo penal. Em sendo assim, denota-se, mais uma vez, a importância da 

identificação criminal, pois, como bem conclui Renato Brasileiro12: 

“O parágrafo único do art. 313 do CPP deve ser interpretado em cotejo com a 
possibilidade de obtenção da identificação do indiciado por meio da 
identificação criminal. Em outras palavras, mesmo diante da dúvida sobre a 
identidade civil da pessoa, da recusa do indiciado em fornecer ou indicar 
elementos para esclarecer sua identidade, caso a identificação criminal 
efetuada por meio do processo datiloscópico e fotográfico seja capaz de sanar 
a dúvida quanto à sua verdadeira identidade, não se faz necessária a 
decretação de sua prisão preventiva.  
 

Logo, se o indivíduo não fornecer ou não indicar elementos para esclarecer sua 
identidade, sendo tal omissão suprida pela identificação criminal, não se 
justifica a decretação de sua prisão preventiva.  Reiteramos aqui o quanto foi 
dito acerca do princípio da proporcionalidade, em seu subprincípio da 
necessidade, no sentido de que, dentre as medidas aptas a atingir o fim 
almejado, deve o juiz escolher a que menor gravame cause ao imputado.” 

Dessa feita, resta claro que a deficiência da estrutura e a falta de 

aparelhamento da Polícia Civil no Estado não pode servir de fundamento para o 

descumprimento de obrigações legais que podem conduzir, como visto, à restrição 

desnecessária à liberdade de locomoção das pessoas. 

Afora isso, a identificação criminal tem o objetivo principal de evitar 

possíveis erros judiciários, por conta da instauração de processos criminais contra pessoas 

inocentes como, por exemplo, eventuais homônimos de autores de delitos. É muito comum, 

aliás, que criminosos experientes, ao serem presos sem documentos, forneçam qualificação 

inexata ou até apresentem documentos falsos, bem nome de terceiros, sendo indiciados, 

processados e até condenados com esse nome falso ou alheio. 

Esse tipo de erro, além do prejuízo a prestação jurisdicional criminal, 

pode acarretar a responsabilidade civil do próprio Estado, a fim de que arque com o 

pagamento de indenizações por danos morais e materiais. Como exemplos ilustrativos, os 

seguintes entendimentos jurisprudenciais: 

 

                                                 
12

 Ob. cit. p. 1347-1348. 



 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS E CONTROLE 

EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL DA COMARCA DE NATAL 
Rua Promotor Manoel Alves Pessoa Neto,110,Candelária, Natal/RN, CEP 59065-55, fone (84) 3232-7015 

 

Página 16 de 20 

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ - AÇÃO 
DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO PESSOAL 
FURTADO - INDIVÍDUO PRESO EM FLAGRANTE DELITO PELA PRÁTICA DO TIPO 
PENAL DESCRITO NO ART. 157, I E II, DO CP, QUE APRESENTA FOTOCÓPIA 
FALSIFICADA E AUTENTICADA DE DOCUMENTO DO APELANTE - EXPRESSA 
EXIGÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL PARA OS CASOS COMO O PRESENTE, 
CONFORME DETERMINAÇÃO DO ART. 3º DA LEI Nº 10.054/2000 - AUSÊNCIA 
DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL - REGISTRO DA OCORRÊNCIA DO FURTO DOS 
DOCUMENTOS DO APELANTE REALIZADO NA MESMA DELEGACIA DE POLÍCIA 
QUE LAVROU O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - NEGLIGÊNCIA 
CARACTERIZADA - ALEGAÇÃO DE ESTRITO CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL E 
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - NÃO CONFIGURAÇÃO - DANO MORAL 
CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RESULTADO QUE ENSEJA A 
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO. (Tribunal de 
Justiça do Paraná, Apelação Cível 7300072/PR, Terceira Câmara Cível, Rel.: 
Fernando Antonio Prazeres, julgado em 22/03/2011) 
 
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais Prisão indevida. Falha na identificação 
criminal Autor levado à prisão como foragido da Justiça, em razão da utilização 
ilegal de seu nome por criminoso Responsabilidade objetiva do Estado. 
Equívoco facilmente evitável com atuação diligente dos agentes públicos, a 
quem cabe averiguar os documentos dos indiciados e conferir a veracidade de 
suas declarações Atuação policial que causou constrangimento ao autor ao ser 
preso no seu local de trabalho, na presença de colegas de serviço. Fixação 
razoável da indenização em cinco mil reais. Honorários advocatícios mantidos. 
Recurso não provido. (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação 
994061087815/SP, Décima Segunda Câmara de Direito Público, Rel.: Edson 
Ferreira, julgado em 24/02/2010) 
 
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO: PRISÃO ILEGAL; FALHA OU 
DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JUDICIÁRIO; PRISÃO DE PESSOA 
INOCENTE EM LUGAR DO VERDADEIRO AUTOR DO DELITO; ERRO NA 
IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA ILEGALMENTE PRESA EM VIRTUDE DE 
SEMELHANÇA DE NOMES; DANO MORAL CONFIGURADO; ARBITRAMENTO; 
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 
PROPORCIONALIDADE; HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO 
CONCEITO DE EQÜIDADE, QUANDO É VENCIDA A FAZENDA PÚBLICA; 
NECESSIDADE DE SE MANTER A PROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR DA 
CONDENAÇÃO E O DOS HONORÁRIOS.  (Tribunal de Justiça do Acre, Apelação 
Cível 20090029564/AC, Câmara Cível, Rel.: Des. Miracele Lopes, julgado em 
08/09/2009) 
 
APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. PRISÃO 
INDEVIDA DE PESSOA INOCENTE. FALSA IDENTIDADE ALEGADA PELO 
VERDADEIRO CRIMINOSO. NEGLIGÊNCIA DOS POLICIAIS NA APURAÇÃO DAS 
IDENTIDADES. CUSTÓDIA INDEVIDA QUE DUROU MAIS DE DOIS ANOS. FATOS 
GRAVES E DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. DESNECESSIDADE DE REVISÃO 
CRIMINAL PRÉVIA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS 
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RECONHECENDO O ERRO DE IDENTIDADE. JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA 
CONSTATANDO O EQUÍVOCO. SENTENÇA CORRETA AO CONDENAR O ESTADO 
NA REPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 37, § 6º, CF). DANO 
MATERIAL CONSISTENTE NA RENDA QUE O AUTOR DEIXOU DE AUFERIR, PELO 
TEMPO DA PRISÃO INDEVIDA. DANO MORAL EVIDENTE, NA ESPÉCIE, DADO O 
ENORME ABALO PSÍQUICO E SOFRIMENTOS EXPERIMENTADOS NA PRISÃO. 
REPARAÇÃO EM R$ 100.000,00 NA DATA DA SENTENÇA. VALOR RAZOÁVEL E 
ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO. JUROS 
DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INVIABILIDADE DE "REFORMATIO IN 
PEJUS". SENTENÇA MANTIDA. (i) - APELAÇÕES CÍVEIS 1 E 2 DESPROVIDAS. (ii) - 
REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. 
"De acordo com o art. 37, § 6.º, da CF, compete ao Estado indenizar os danos 
provocados pelos seus agentes e, de acordo com o art. 5.º, inc. LXXV, também 
da CF, o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do 
tempo fixado na sentença, tem direito a indenização. Desse modo, a 
responsabilidade civil do Estado pelos atos judiciais é indenizável e não está 
restrita às hipóteses de revisão criminal, previstas pelo art. 630 do CPP, como 
alega o apelante, já que o dever de reparação do dano surge com a prisão 
indevida" (Tribunal de Justiça do Paraná, Apelação Cível 4206340/PR, Quinta 
Câmara Cível, Rel.: Rogério Ribas, julgado em 23/11/2009) 

 

Por tudo o que foi exposto, não se mostra razoável que a persistente 
omissão das autoridades policiais em deixar de cumprir o que a Lei determina, sem qualquer 
justificativa plausível para tanto, gere prejuízos de tamanha monta tanto ao indivíduo como 
ao próprio Estado, o que, outrossim, justifica a providência jurisdicional ora pleiteada. 

 

4. Da necessidade da tutela jurisdicional de urgência  

 A omissão estatal ora noticiada, consistente na não-realização do 

procedimento de identificação criminal pela Polícia Civil, em todo o Estado do Rio Grande do 

Norte, nas situações previstas em lei, em clara afronta ao princípio da legalidade, dificulta e, 

em algumas situações, até mesmo impede a eficaz e célere elucidação dos delitos e, por 

consectário, o exercício da persecução penal.  Ademais, a ausência da identificação do 

acusado/flagranteado/indiciado, nos autos do inquérito ou auto de prisão em flagrante, 

finda por comprometer a segurança no processo, haja vista que não há como se confirmar 

que a pessoa é efetivamente aquela que alega ser. 

Nesse contexto, o resultado é que, ao descumprir, reiteradamente, a Lei 

nº 12.037/2009, deixando a Polícia Civil de realizar a identificação criminal, nos casos em 

que a lei a exige, pode-se chegar, inclusive, a situações nitidamente desproporcionais em 

que o indivíduo tem a sua liberdade tolhida tão-somente em razão de uma omissão estatal, 

que facilmente pode ser evitada, assim como à instauração de processo criminal, inclusive 

com possível condenação, em face de pessoas inocentes ou até inexistentes.  
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A Lei da Ação Civil Pública, em seu art. 12, alude à possibilidade do juiz 

conceder medida liminar, com ou sem justificação prévia, notadamente quando houver 

fundado receio de lesão grave e de difícil reparação. Igualmente, o art. 461 do Código de 

Processo Civil (com as alterações da Lei nº 10.444/2002), também aplicável à ação civil 

pública (art. 19 da LACP), autoriza o magistrado a conceder tutela específica em ação que 

tenha por objeto o cumprimento de fazer ou não fazer, como é o caso vertente. 

Os requisitos exigidos para a concessão da liminar são a relevância da 

fundamentação da demanda, ou seja, o fumus boni iuris, e o justificado receio de ineficácia 

do provimento final ou o fundado receio de lesão grave e de difícil reparação, que se 

caracteriza como o periculum in mora. 

Pela argumentação acima exposta, entendemos satisfeitos ambos os 

requisitos, uma vez que o objeto da demanda é tão-somente o cumprimento da lei, pela 

Polícia Civil, ao passo que o provimento jurisdicional buscado é da máxima urgência, pois 

visa a garantir, sobretudo, a segurança do processo penal, com a correta identificação dos 

investigados ou acusados. 

A plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) está amplamente 

evidenciada nas normas constitucionais e legais que determinam, de forma expressa, a 

obrigatoriedade de Polícia Civil proceder à identificação criminal nos casos legalmente 

previstos, o que, sem dúvidas, deve ser obedecido, restando impossibilitada a realização de 

qualquer juízo de discricionariedade. 

Por outro lado, não seria razoável aguardar a prestação jurisdicional 

definitiva, que, como é cediço, em ações dessa natureza (ação civil pública contra o Poder 

Público), pode demorar vários anos, visto que claramente demonstradas as graves 

consequências que poderiam advir, como inclusive já vem se observando na prática, da 

demora na prestação jurisdicional definitiva (periculum in mora). 

A tutela jurisdicional ora buscada visa, apenas e tão-somente, a fazer 

com que o Estado-demandado, através de sua Polícia Civil, cumpra uma obrigação legal 

existente há décadas, mas que insiste em descumprir, não obstante as sucessivas cobranças 

do Poder Judiciário, através de determinações dos Juízos Criminais, e do Ministério Público, 

que expediu recomendação a respeito do assunto, igualmente ignorada pela chefia da 

Polícia Civil. 

Inexiste, no caso, perigo inverso que inviabilize a tutela de urgência ora 

pleiteada, uma vez que nenhum prejuízo poderá advir para o demandado o cumprimento de 

leis, que, ressalte-se, deveria cumpri-las sem necessidade de determinação judicial. 
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5. Dos pedidos 

Em face do exposto, requer o Ministério Público, EM CARÁTER DE 

URGÊNCIA, a intimação do demandado, na forma do art. 2º da Lei nº 8.437, de 30/06/1992, 

a fim de que, querendo, se manifeste no prazo de 72 horas, e, logo após, a concessão de 

MEDIDA LIMINAR, nos termos do art. 11 da Lei nº 7.347/1985, para compelir o Estado-

demandado às seguintes obrigações de fazer: 

1. Realizar, em todas as hipóteses previstas em lei, a identificação criminal das pessoas 

presas em flagrante ou indiciadas, em todas as unidades da Polícia Civil (delegacias, 

divisões e departamentos) em que se operacionalizem procedimentos policiais 

(inquérito, auto de prisão em flagrante e termo circunstanciado de ocorrência), em 

todo o Estado do Rio Grande do Norte, juntando aos autos ou documentos, a serem 

encaminhados ao Poder Judiciário e/ou ao Ministério Público, os materiais 

fotográficos e datiloscópicos respectivos, nos exatos termos da Lei nº 12.037/2009; 

2. Providenciar a adequação da estrutura do Instituto Técnico-Científico de Polícia – 

ITEP à coleta e armazenamento, a partir do dia 29 de novembro de 2012, de perfis 

genéticos em banco de dados, mediante extração de DNA – ácido desoxiribonucleico, 

por técnica indolor, nos exatos termos da Lei nº 12.654, de 28 de maio de 2012, 

publicada no Diário Oficial da União do dia 29/05/2012, que entrará em vigor 180 

(cento e oitenta) dias após a referida publicação. 

Requer, ainda, que seja fixada multa diária (astreintes), no valor de R$ 

2.000,00 (dos mil reais), para cada eventual caso de descumprimento (parcial ou total) do 

provimento jurisdicional, aplicável à pessoa jurídica do Estado-demandado, bem assim multa 

inibitória diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), por cada identificação criminal que, embora 

inserida numa das hipóteses autorizadas por lei, não seja realizada, a ser suportada, direta e 

pessoalmente, pela pessoa física do agente público omisso, seja autoridade da Polícia Civil 

ou gestor do ITEP, em um ou outro dos casos mencionados nos itens 1 e 2 acima. 

No mérito, requer a PROCEDÊNCIA da presente Ação Civil Pública para, 

confirmando-se a liminar deferida, em todos os seus termos, condenar o Estado-demandado 

às mesmas obrigações de fazer relacionadas nos itens “1” e “2” acima, inclusive quanto às 

multas referidas no parágrafo anterior, de forma a que, doravante, em todo o território 

estadual e em todos os casos previstos em lei, a Polícia Civil e Instituto Técnico-Científico de 

Polícia do Rio Grande do Norte – órgãos da estrutura administrativa do réu – cumpram 

integral e fielmente o que dispuser a lei vigente quanto à identificação criminal, a primeira 

(Polícia Civil) quanto aos processos datiloscópico e fotográfico e o segundo (ITEP), 

relativamente à identificação criminal mediante perfil genético. 
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Requer, também, a citação do réu para, querendo, contestar a presente 

ação no prazo legal.  

Por fim, requer que, na hipótese de deferimento da liminar acima 

requerida, sejam intimadas, pessoalmente, por oficial de justiça, as seguintes autoridades 

públicas estaduais, a fim de que tomem pleno conhecimento das obrigações judicialmente 

impostas e da multa pessoal pelo eventual descumprimento, repetindo-se a intimação em 

caso de eventual substituição dos respectivos titulares: 

 Secretário de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social, com endereço 

funcional no Centro Administrativo do Governo do Estado – BR 101, Km 0, bairro de 

Lagoa Nova, Natal – RN; 

 Delegado-Geral de Polícia Civil, com endereço funcional na Av. Interventor Mário 

Câmara, 2.550, bairro de Cidade da Esperança, Natal – RN; 

 Diretor-Geral do Instituto Técnico-Científico de Polícia – ITEP, com endereço 

funcional na Av. Duque de Caxias, 97, bairro da Ribeira, Natal – RN. 

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito 

admitidos, especialmente documental e testemunhal, na forma dos arts. 440 a 443 do 

Código de Processo Civil. 

Confia deferimento. 

Dá à causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Natal, 13 de agosto de 2012. 

 

        Wendell Beetoven Ribeiro Agra 
           19º PROMOTOR DE JUSTIÇA 


