
ESTADO DE GOIÁS
POLICIA CIVIL

RESOLUÇÃO n.º 003/2018 - CSPC

Dispõe sobre o registro de atendimento integrado - RAI de fatos atípicos,

revoga a Resolução n.º 05/2011 do Conselho Superior da Polícia Civil e

dá outras providências.

O CONSELHO SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL, no desempenho das atribuições legais
previstas no art. 20 e no art. 21, 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  assinalado  nos  autos  do  processo  administrativo  n.º
201800003004740, no bojo do qual orientado, por meio do Ofício n.º 2192/2018-SEI-PGE, datado de 16
de abril de 2018, expedido pela Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, o cumprimento da decisão judicial
exarada nos autos do processo n.º 0246719.52.2015.8.09.0051, que determinara ao Estado de Goiás que se
abstenha de exigir dos Escrivães de Polícia o registro presencial de ocorrências em que noticiados fatos
atípicos (evento n.º 2166030),

CONSIDERANDO que, de acordo com o consignado na decisão judicial, o registro de
ocorrência em que veiculados fatos atípicos pode ser feito satisfatoriamente pela Delegacia Virtual, a qual
"serve  de  instrumento  ágil  para  proteção  de  interesses  e  esclarecimento  de  situações,  com  ares  de
autenticidade,  quando presta declarações no meio virtual,  sob as  penas  da lei"  e  "atende também aos
poucos  escrivães  do  Estado,  que  se  sobrecarregam  na  atividade-fim  de  auxiliar  na  investigação  de
infrações penais",

CONSIDERANDO que a sentença confirmara a decisão liminar, que propugnara: "defiro
liminar  (cautelarmente),  até  decisão  final,  para  que  os  escrivães  e  servidores  do  quadro  não  sejam
compelidos a lavrar boletins de ocorrência de fatos atípicos",
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CONSIDERANDO que a decisão judicial fora proferida nos autos da ação civil pública
ajuizada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Goiás - SINPOL, em que pleiteada a desobrigação
dos Escrivães de Polícia do registro de fatos atípicos nas Delegacias de Polícia,

CONSIDERANDO que o registro de fatos atípicos interessa à Polícia Civil, na medida
em que também configura fonte de dados e de informações que poderão subsidiar a elucidação de infrações
penais, como, por exemplo, a partir da indicação de endereços e de telefones,

CONSIDERANDO  que  a  Portaria  n.º  341/2016-GDGPC,  autoriza  o  registro  de
atendimento integrado - RAI por todos os funcionários atuantes nas Delegacias de Polícia e nos Grupos
Especiais,  independente do cargo ocupado ou do vínculo mantido,  os  quais  o  fazem na qualidade de
digitadores e sempre sob a orientação, coordenação e supervisão do Delegado de Polícia,

RESOLVE:

Art. 1º Diante da exposição de fatos atípicos, o Delegado de Polícia deliberará, a partir
das circunstâncias do caso concreto, pela adoção de uma das seguintes medidas:

I  -  registro  de  atendimento  integrado  -  RAI  por  servidor  público,  estagiário  ou
colaborador atuante na unidade policial nos termos da Portaria n.º 341/2016-GDGPC; 

II  -  orientação  eficaz  do  interessado  ao  registro  dos  fatos  por  meio  do  atendimento
virtual, a partir do acesso ao endereço eletrônico https://raivirtual.ssp.go.gov.br/#/;

III - disponibilização de um computador com acesso à rede mundial ao interessado para
que  realize  o  registro  de  atendimento  virtual,  a  partir  do  acesso  ao  endereço  eletrônico
https://raivirtual.ssp.go.gov.br/#/,  sob  a  orientação,  se  necessária,  de  servidor  público,  estagiário  ou
colaborador atuante na unidade policial.

Parágrafo único.  O Escrivão  de  Polícia  não  poderá  ser  compelido  pelo Delegado de
Polícia a realizar o registro de atendimento integrado - RAI de fatos atípicos, mas poderá fazê-lo, de forma
espontânea e voluntária, se assim se dispor.

Art. 2º Pertencem ao Delegado de Polícia, com exclusividade, a análise jurídica dos fatos
noticiados e a conclusão pela tipicidade ou atipicidade destes.

Art. 3º As razões da negativa do registro de atendimento integrado - RAI de fatos atípicos
na  unidade  policial,  dentre  as  quais:  existência  da  decisão  judicial  prolatada  nos  autos  do  processo
n.º 0246719.52.2015.8.09.0051, atuação da Polícia Civil na apuração de infrações penais e possibilidade de
registro  de  atendimento  virtual  por  meio  do  acesso  ao  endereço  eletrônico
https://raivirtual.ssp.go.gov.br/#/, deverão ser expostas, com clareza, ao interessado.

Art. 4º Fica revogada a Resolução n.º 05/2011 do Conselho Superior da Polícia Civil.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. DIFUNDA-SE e CUMPRA-SE.

CONSELHO SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL, em Goiânia, aos três dias do mês de
agosto do ano de dois mil e dezoito.

André Fernandes de Almeida
Delegado-Geral

Reinaldo Koshiyama de Almeida
Delegado-Geral Adjunto

André Gustavo Corteze Ganga
Superintendente de Polícia Judiciária

Eraldo José Augusco
Gerente de Gestão e Finanças

Lilian de Fátima Rosa Sena Lima
Gerente de Correições e Disciplina da Polícia Civil

Marcelo Aires Medeiros
Diretor da Escola Superior da Polícia Civil

Breynner Vasconcelos Cursino
Gerente de Operações de Inteligência da Polícia Civil
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Documento assinado eletronicamente por BREYNNER VASCONCELOS CURSINO, Gerente, em
13/08/2018, às 13:33, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por ANDRE GUSTAVO CORTEZE GANGA,
Superintendente, em 13/08/2018, às 14:12, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art.
3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por MARCELO AIRES MEDEIROS, Diretor, em
13/08/2018, às 14:33, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por LILIAN DE FATIMA ROSA SENA LIMA, Delegado (a)

de Polícia, em 13/08/2018, às 17:05, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I,
do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por ERALDO JOSE AUGUSCO, Delegado (a) de Polícia, em
14/08/2018, às 09:59, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por ANDRE FERNANDES DE ALMEIDA, Delegado-Geral,
em 14/08/2018, às 10:13, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto
nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por REINALDO KOSHIYAMA DE ALMEIDA, Delegado-

Geral Adjunto, em 14/08/2018, às 10:12, 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 3496914 e o código CRC 129E61BD.

Conselho Superior da Polícia Civil

cspc@policiacivil.go.gov.br

Av. Anhanguera, nº. 7364, Setor Aeroviário, Goiânia-GO, CEP 74.535-010

www.policiacivil.go.gov.br – Fone (62) 3201-2502

Referência: Processo nº 201800003004740 SEI 3496914
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