
ESTADO DE GOIÁS
POLICIA CIVIL

Portaria n.º 432/2019 - PC

Determina o compromisso dos pais ou do responsável do adolescente

infrator a lhe providenciarem o Cadastro de Pessoas Físicas - CPF e a 

Carteira de Identidade, 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 do Ofício n.º 013/2019 (evento n.º 5587927), expedido pelo
Centro Operacional da Infância e da Juventude - CAOINFÂNCIA do Ministério Público do Estado de
Goiás, lançado nos autos do processo administrativo SEI n.º 201900016001227, em que solicitadas a
normatização e a uniformização do proceder das Delegacias de Polícia do Estado de Goiás quanto ao
atendimento dos adolescentes infratores que não possuam registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF,
nem Carteira  de Identidade,  com vistas  ao  compromisso dos pais  ou do responsável  legal  destes  a
providenciarem os documentos de identificação civil,

CONSIDERANDO  que,  de  acordo  com  o  Parecer  "ADSET"  n.º  28  (evento  n.º
5598921), confeccionado pela Advocacia Setorial da Secretaria de Estado da Segurança Pública, aposto
nos autos do processo administrativo SEI n.º 201900016001227, inexiste óbice jurídico à edição de ato
administrativo normativo, com vistas à determinação à imputação aos pais ou ao responsável legal do
adolescente infrator da obrigação de providenciara a emissão dos documentos de identificação civil, "o

que somente gerará efeitos positivos para a sociedade e para o próprio adolescente em conflito com a

lei,  visando  sua  ressocialização",  de  sorte  que,  "se  na  falta  de  identidade  civil  a  identificação

compulsória  é  admitida,  com  maior  razão  a  fixação  de  prazo  para  emissão  do  documento  de

identificação civil não pode ser vedada",

CONSIDERANDO  que  sugerida  a  inclusão  do  compromisso  no  Termo  de
Compromisso e Responsabilidade de Apresentação ao Ministério Público, expedido com fulcro no art.
174, da Lei federal n.º 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente,

RESOLVE:

Art.  1º  DETERMINAR  que  -  nos  casos  de  prática  de  ato  infracional  em  que  o
adolescente infrator for liberado sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao
representante do Ministério Público, em observância ao art. 174, da Lei federal n.º 8.069, de 13 de julho
de 1990 -  caso aquele não possua Cadastro de Pessoas Físicas -  CPF ou Carteira de Identidade,  o
Delegado  de  Polícia  deverá  compromissar  os  pais  ou  o  responsável  legal  a  providenciarem  os
documentos de identificação civil, alertando-os de que a documentação, ou, se ainda não confeccionada,
o respectivo protocolo de requerimento  de registro ou emissão,  deverá  ser apresentada no próximo
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atendimento, seja na unidade policial ou no Ministério Público.

Art.  2º  DEFINIR  que,  enquanto  não  incluída  a  respectiva  peça  no  Sistema  de
Procedimentos Policiais - SPP, o compromisso descrito no art. 1º desta Portaria deverá ser firmado por
meio do documento modelo constante do ANEXO ÚNICO, de sorte que uma cópia deverá integrar o
respectivo procedimento policial.

Art.  3º  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  âmbitos  dos  cursos,  cuja  temática  for  pertinente;  à  Divisão  de
Assessoria Técnico-Policial, para conhecimento e devidos registros; à Gerência de Identificação, para
conhecimento;  à  Divisão  de  Inovação  e  Tecnologia,  para  conhecimento  e  adoção  das  medidas
necessárias  à  inclusão do compromisso em peça do Sistema de Procedimentos Policiais  -  SPP; e à
Secretaria de Estado da Segurança Pública, para conhecimento.

PUBLIQUE-SE, DIFUNDA-SE e CUMPRA-SE.

GABINETE DO DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL, em Goiânia-GO, aos 05
dias do mês de julho do ano de 2019.

Odair José Soares

Delegado-Geral da Polícia Civil

ANEXO ÚNICO

TERMO DE COMPROMISSO DE ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS À
EMISSÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DE ADOLESCENTE

INFRATOR

BOC N.º _________/_______ -[Nome da Delegacia de Polícia]

Aos _________ dias do mês de _______________ do ano de dois mil e ___________
(___/___/_____), nesta cidade de ____________________, Estado de Goiás, nesta [Nome da Delegacia

de Polícia],  onde presente  se  encontrava [Nome do Delegado de Polícia],  Delegado(a)  de  Polícia,
comigo,  [Nome  do  Escrivão  de  Polícia],  Escrivã(o)  de  Polícia  Civil,  como  subscrito  ao  final,
compareceu  o(a)  Senhor  (a)  __________________________________________________,  filho  de
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_________________________________________________,  natural  de
_______________________________,  nascido  em  ___/___/_____,  CPF  n.º
_______________________________________, RG n.º  ______________________________, Órgão
Expedidor: _________________, residente à _______________________________________________

_____________________________________________________________________________________,
telefones:  (___)  __________________________,  e-mail:
______________________________________

genitor(a)  [ou  responsável  legal]  do(a)  adolescente  infrator(a)
__________________________________

__________________________, que figura como infrator no Boletim de Ocorrência Circunstanciado
n.º  _____/_______,  o(a)  qual,  por  meio  deste,  ASSUMIU  O  COMPROMISSO  de  adotar,  de
imediato, as providências necessárias ao registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF [e/ou  à

expedição  da  Carteira  de  Identidade]  do(a)  adolescente,  sendo  alertado(a)  de  que,  no  próximo
atendimento,  seja  nesta  Delegacia  de  Polícia  ou  no  Ministério  Público,  deverá  apresentar  a
documentação, ou, caso ainda não confeccionada, o respectivo protocolo de requerimento de registro ou
de emissão. Para constar, lavrou-se o presente termo. Eu, [Nome do Escrivão de Polícia], que o digitei.

[Nome da Cidade]-GO, ___ de ________________ de_____ .

Delegado(a) de Polícia:

Compromissado(a):

Adolescente infrator:

Documento assinado eletronicamente por ODAIR JOSE SOARES, Delegado (a) -Geral, em
09/07/2019, às 08:41, 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 7995974 e o código CRC 13445ABC.

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 201900016001227 SEI 7995974

SEI/GOVERNADORIA - 7995974 - Portaria https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

3 of 3 22/01/2020 10:41


