
INSTRUÇÃO NORMATIVA 

PARALISAÇÃO NACIONAL 

Considerando deliberação do XVI Congresso Nacional da COBRAPOL e 

ratificação em Assembleia dos Policiais Civis, quanto a paralisação nacional 

dos policiais civis, restou definido: 

DURAÇÃO: Das 08h do dia 21/09/2016 (quarta-feira) às 08h do dia 22/09/16 

(quinta-feira)  -  24 horas 

NÃO HAVERÁ ATENDIMENTO EM QUAISQUER DELEGACIAS DE POLÍCIA 

DO ESTADO DE GOIÁS, EXCETO: 

-EM GOIÂNIA: 

 

Central de Flagrantes e Pronto Atendimento ao Cidadão 

 

Avenida Atílio Correia Lima, Cidade Jardim (Complexo de 

Delegacias Especializadas, ao lado do Departamento Estadual de 

Trânsito de Goiás – DETRAN). Telefones de contatos: 3201-1188 

/ 3201-1189 / 3201-1256. 

 

Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher – DEAM 

(Região Central) 

 

Rua 24, nº 203, Qd. 49, Lt. 27, Centro – CEP: 74030-060 

Fones: 3201-2801 / 2802 / 2807 / 2818 / 2820 

- ENTORNO DO DF e INTERIOR: 

Centrais de Flagrante da localidade em que o policial estiver 

lotado, e em não havendo, na sede da respectiva Delegacia 

Regional de Polícia. 

QUANTO AOS LOCAIS DE EXPEDIENTE DOS POLICIAIS CIVIS NO DIA DA 

PARALISAÇÃO:  

Nas cidades onde houver Central de Flagrantes, os policiais das demais 

delegacias atendidas por esta central deverão se deslocar para a mesma, 

devendo permanecer nas unidades policiais apenas 01(uma) equipe de 

policiais (máximo de três), para esclarecimento do movimento à população. A 

presença desses policiais civis deverá constar no Relatório Policial 



QUANTO AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS:  

- Somente casos de auto de prisão em flagrante serão atendidos, devendo o 

expediente ser elaborado especificamente na presença e sob a presidência de 

um Delegado de Polícia, conforme dispõe o Código de Processo Penal, 

cabendo a autoridade ser a responsável em proceder as oitivas e requisições 

periciais necessárias. 

- Não serão registrados Termos Circunstanciados de Ocorrência; 

- Não serão registrados Boletins de Ocorrência, salvo nos casos de morte 

violenta e/ou a esclarecer e estupro, em que caberá ao Delegado de Polícia 

requisitar os exames necessários. 

- A remoção de corpos para realização de Exame Cadavérico nos casos de 

morte por homicídio, suicídio, acidente ou morte a esclarecer, somente 

ocorrerá se formalmente requisitada pela autoridade policial, mediante ofício, 

não cabendo aos auxiliares de autópsia e demais servidores representados 

pelo SINPOL-GO realizarem qualquer outra atividade no âmbito do IML e IC. 

- Os papiloscopistas não realizarão atendimento no Instituto de Identificação; 

- Nenhum trabalho será feito de origem papiloscópica, representação facial 

humana, iIdentificação necropapiloscópica, exames papiloscópicos, laboratório 

papiloscópico, etc. 

- Todos os trabalhos decorrentes do requerimento da Carteira de Identidade 

não serão produzidos, sejam eles de classificação, arquivamento, pesquisa 

datiloscópica bem como a confecção da carteira de identidade, em qualquer 

caso.  

- Não serão confeccionados atestados de antecedentes criminais e não 

haverá realização de identificação criminal, salvo nos casos estritamente 

necessários a lavratura de APF em que o autuado não estiver portando 

documentação. 

- A presença dos policiais civis deverá constar no Relatório Policial, assim 

como a anotação de todos os procedimentos NÃO REALIZADOS; 

-  Todos os policiais deverão estar uniformizados. 

- Os casos omissos deverão ser tratados com a Diretoria Executiva do 

SINPOL-GO 


