
ESTADO DE GOIÁS
POLICIA CIVIL

Portaria n.º 762/2019 - PC

Disciplina  as  providências  pertinentes  à  Polícia  Civil  quando  do

cumprimento de mandado de prisão de natureza cível.

O Delegado-Geral  da Polícia Civil, no uso das atribuições previstas no artigo 19,
inciso X, da Lei estadual nº 16.901, de 26 de janeiro de 2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica da
Polícia Civil do Estado de Goiás,

CONSIDERANDO que, nos termos 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, não é atribuição da Polícia
Civil a custódia e o transporte de pessoas presas, de sorte que o art. 4º, da Lei estadual n.º 14.132, de 24
de abril de 2002, que estabelece diretrizes para o Sistema Prisional do Estado de Goiás, é expressa ao
vedar o exercício da atividade pelos integrantes da Polícia Judiciária,

CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 154, do Novo Código de Processo Civil,
e do art. 94 da Lei estadual n.º 9.129, de 22 de dezembro de 1981, que dispõe sobre o Código de
Organização Judiciária do Estado de Goiás, é atribuição do Oficial de Justiça realizar prisões,  sem
prejuízo da atuação da polícia,

CONSIDERANDO o deliberado pelo Conselho Superior  da Polícia  Civil  na 820ª
Reunião, realizada na data de 06 de outubro de 2017, oportunidade em que se decidira pela orientação
das  Delegacias  de  Polícia  do  interior  do  Estado  de  Goiás  quanto  à  desobrigação  do  ônus  de
recebimento de presos conduzidos por Oficiais de Justiça às unidades policiais locais, salvo quando
houver  requerimento  justificado  de  apoio  por  parte  destes,  os  quais  terão  o  pleito  apreciado  pelo
Delegado de Polícia responsável no momento da apresentação do conduzido,

CONSIDERANDO  o  discutido  nos  autos  do  processo  administrativo  n.º
201900007067570 e o estabelecido em reunião presidida pelo 1° Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral
da Justiça, Dr. Donizete Martins de Oliveira, da qual participaram os representantes da Polícia Civil, da
Diretoria-Geral  de  Administração  Penitenciária,  da  Guarda  Civil  Metropolitana  de  Goiânia  e  do
Sindicato  dos  Oficiais   de  Justiça  Avaliadores  do  Estado  de  Goiás  e  para  a  qual  convidado
representante da Polícia Militar,

RESOLVE:

Art. 1º DEFINIR que, quando do cumprimento de mandado de prisão de natureza
cível,  o  preso  será  apresentado  à  unidade  policial  com  a  finalidade  exclusiva  de  expedição  da
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requisição de exame pericial de corpo de delito ad cautelam ou de entrega do formulário de relatório
médico, de modo que a força policial (Polícia Militar, Polícia Civil, Diretoria-Geral de Administração
Penitenciária  ou  Guarda  Civil  Metropolitana)  que  tiver  prestado  apoio  ao  Oficial  de  Justiça  será
responsável pelo encaminhamento do preso ao Instituto Médico Legal ou à unidade hospitalar, bem
como pelo recolhimento do preso em unidade prisional.

Art. 2º ESTABELECER que, quando da requisição pelo Oficial de Justiça de força
policial à Polícia Civil, está prestará o auxílio mediante determinação do Delegado de Polícia, que
avaliará a possibilidade de atendimento. 

Art. 3º DISPOR que esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Remeta-se  este  ato  administrativo  à  Superintendência  de  Polícia  Judiciária,  para
conhecimento e ampla difusão; à Divisão de Assessoria Técnico-Policial, para conhecimento e devidos
registros;  à  Escola  Superior  da  Polícia  Civil,  para  conhecimento  e  inclusão  do  ato  administrativo
normativo na ementa da disciplina ou dos cursos afins; à Gerência de Gestão e Finanças, à Gerência de
Identificação, à Gerência de Operações de Inteligência da Polícia Civil e ao Conselho Superior da
Polícia Civil, para conhecimento.

GABINETE DO DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL, em Goiânia - GO, 21
dias do mês de novembro do ano de 2019.

Odair José Soares
Delegado-Geral da Polícia Civil

Documento assinado eletronicamente por ODAIR JOSE SOARES, Delegado (a) -Geral, em
22/11/2019, às 08:39, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto
nº 8.808/2016.
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