
RESOLUÇÃO SEJUSP Nº 79, DE 10 DE MARÇO DE 2021. 

  

Dispõe sobre o modelo, uso e procedimentos para a expedição do Documento de Identificação Funcional dos 
agentes públicos da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, e dá outras providências. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, no uso das atribuições que lhe 
confere o inciso III, do §1º, do art. 93, da Constituição do Estado de Minas Gerais; e tendo em vista a Lei Federal nº 
10.826, 22 de dezembro de 2003; a Lei Estadual nº 869, de 5 de julho de 1952; a Lei Estadual nº 23.049, de 25 de 
julho de 2018; o art. 39 da Lei Estadual nº 23.304, de 30 de maio de 2019, bem como, considerando o Decreto 
Estadual nº 47.065, de 20 de outubro de 2016; o Decreto Estadual nº 47.795, de 19 de dezembro de 2019 e o 
Decreto Estadual nº 48.145, de 1º de março de 2021, 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º - A presente Resolução estabelece o modelo, uso, os procedimentos e fluxos para emissão e controle do 
Documento de Identificação Funcional - DIF em meio digital e físico expedido pela Secretaria de Estado de Justiça 
e Segurança Pública - Sejusp. 

  

Art. 2º - Para os efeitos desta Resolução, considera-se: 

I - gestor da unidade: chefia formal imediata de acordo com legislação em vigor. 

II - unidade administrativa: todas as unidades da Sejusp que não se enquadrem como unidade prisional ou unidade 
socioeducativa; 

III - unidade prisional: todas as unidades da Sejusp destinadas à custódia do(s) indivíduo(s) privado(s) de liberdade; 

IV - unidade socioeducativa: as unidades da Sejusp destinadas às medidas socioeducativas de 
internação, semiliberdade e internação provisória. 

  

Art. 3º - O DIF, com validade em todo o território nacional, será expedido para os agentes públicos elencados no 2º 
artigo do Decreto Estadual Nº 48.145, de 1º de março de 2021. 

  

Art. 4º - Para a emissão do DIF serão observadas as especificações e os modelos constantes nos anexos desta 
Resolução e o documento conterá as seguintes informações: 

I - sigla SEJUSP em marca d´água; 

II - brasão do Governo do Estado de Minas Gerais; 

III - nome completo do portador; 

IV – cargo do portador; 

V - assinatura do portador; 

VI - foto 3cm x 4cm colorida do portador; 

VII - a expressão: 

a) "Autorizado o porte de arma nos termos da Lei nº 10.826/2003" nas hipóteses cabíveis para os Agentes de 
Segurança Penitenciários; 

b) “Autorizado o porte de arma nos termos do art. 1º da Lei nº 23.049/2018”nas hipóteses cabíveis para os Agentes 
de Segurança Socioeducativos; 

VIII - a expressão “Contratado – Lei Estadual nº 23.750/2020”, nos Documentos de Identificação Funcional dos 
agentes públicos contratados, na forma da lei, por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de 
excepcional interesse público; 

IX - os dizeres “Ao portador, no desempenho de suas funções, deve ser dado todo o apoio e auxílio”; 



X - a expressão “Válido em todo o território nacional – Lei nº 7.116 de 29/08/1983”; 

XI - número de MASP/Matrícula; 

XII - número da carteira de identidade – CI – e abreviatura do órgão emissor; 

XIII - número do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; 

XIV – data de nascimento e naturalidade; 

XV – filiação do portador; 

XVI - data e local da emissão do Documento de Identificação Funcional; 

XVII - data de validade do contrato dos agentes públicos contratados pela Lei Estadual nº 23.750, de 23 de 
dezembro de 2020; 

XVIII - data da última submissão à avaliação psicológica do agente público aposentado; 

XIX - digital polegar direito; 

XX – recrutamento amplo, nas hipóteses cabíveis; 

XXI - assinatura do Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública; 

XXII - código Quick Response (QR Code), no caso de DIF digital; 

XXIII - os dizeres “Este documento tem fé pública para fins de identidade”, conforme  Decreto Estadual Nº 48.145, 
de 1º de março de 2021; 

XXIV – tipo sanguíneo e fator RH; 

XXV – o Símbolo Nacional das Armas Nacionais; 

XXVI – os dizeres “República Federativa do Brasil”. 

§1º - A data de validade do DIF dos agentes públicos contratados deverá corresponder ao período de vigência 
contratual. 

§2º - A data de validade do DIF dos Agentes de Segurança Socioeducativos com registro de porte de arma deverá 
corresponder ao período de vigência do Certificado de Registro de Arma de Fogo - CRAF. 

  

Art. 5º - O Código Quick Response (QR Code) conterá as seguintes informações do agente público: 

I - nome completo; 

II - número de MASP; 

III - a informação “aposentado”, quando for o caso; 

IV - a data de validade, nos Documento de Identificação Funcional dos agentes públicos contratados e aposentados; 

V - a informação “Autorizado a portar arma de fogo”, conforme o caso; 

VI – Tipo sanguíneo e fator RH. 

  

Art. 6º - O agente público protocolará, em sua unidade de exercício, o requerimento e os documentos para a 
expedição do DIF, os quais deverão ser conferidos e validados pelo gestor da respectiva unidade administrativa, 
prisional ou socioeducativa, e, posteriormente, encaminhados via SEI para a Superintendência de Recursos 
Humanos - SRHU. 

§1º - Os requerimentos e os documentos de que tratam o caput deste artigo deverão ser digitalizados em versão 
colorida. 

§2º - O requerimento, no modelo constante na presente Resolução, poderá ser obtido na Intranet da Sejusp e deverá 
ser instruído com os seguintes documentos: 

I - 1 (uma) fotografia colorida e dos últimos seis meses do agente público, em tamanho 3x4cm; 

II - cópia da frente e do verso, da Carteira de Identidade ou da Carteira Nacional de Habilitação; 

III - cópia do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF. 



§ 3º - As fotografias mencionadas no inciso I, do parágrafo anterior, deverão ser nítidas, tendo como pano de fundo 
a cor branca, apresentando-se o agente público: 

I – sem óculos ou qualquer outro adereço que dificulte ou impossibilite a sua correta identificação;   

II – sem maquiagem ou qualquer outro meio que dificulte ou impossibilite a sua correta identificação; 

III – com cabelo preso de forma a não comprometer a sua correta identificação; 

IV – das carreiras administrativas, compondo vestimentas adequadas que cubram os ombros em sua totalidade e 
que contraste com o fundo branco; 

V – das carreiras de Agente de Segurança Penitenciário e o Agente de Segurança Socioeducativo, devidamente 
uniformizados. 

§ 4º - A emissão do DIF fica condicionada ao envio, via SEI, dos documentos do agente público especificados na 
presente Resolução, por meio do seu respectivo gestor, à SRHU. 

§5º - Para emissão do DIF com a expressão “Autorizado o porte de arma nos termos do art. 1º da Lei nº 
23.049/2018”, para os Agentes de Segurança Socioeducativos, será necessário o envio também de cópia colorida do 
Certificado de Registro de Arma de Fogo - CRAF - válido. 

  

Art. 7º - Compete à SRHU a adoção de todas as providências necessárias à emissão, suspensão, renovação, o 
controle, o recebimento e a inutilização do DIF, nos casos previstos nesta Resolução, bem como: 

I - aferir as documentações recebidas; 

II – expedir o DIF nos moldes previstos na legislação; 

III - providenciar as medidas necessárias à inutilização dos DIF. 

Parágrafo único: Compete ao Departamento Penitenciário - Depen e à Subsecretaria de Atendimento 

Socioeducativo – SUASE o recolhimento do DIF físico junto ao seu servidor e a entrega na SRHU, quando 
necessário. 

  

Art. 8º - Recebida a documentação e verificada a sua regularidade, a SRHU expedirá o DIF do agente público. 

§1º - No caso de solicitação de DIF físico, caberá ao servidor comparecer pessoalmente em local a ser indicado pela 
SRHU para retirada do documento, no prazo máximo de 90 dias a contar de sua notificação para comparecimento. 

§2º - Em caso de irregularidade no preenchimento do formulário ou na documentação recebida, a SRHU 
comunicará à unidade de origem para providenciar as correções necessárias no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

§3º - Não sendo tomadas as providências de correção no prazo indicado no parágrafo anterior, a SRHU 
desconsiderará a solicitação de expedição do DIF. 

  

Art. 9º - É obrigatório o porte, pelo Agente de Segurança Socioeducativo, do Certificado de Registro de Arma de 
Fogo atualizado e da Carteira de Identidade Funcional, conforme o disposto na Lei nº 23.049, de 2018. 

Parágrafo único - A autorização para porte, nos termos da legislação, dar-se-á fora de serviço, dentro dos limites do 
Estado de Minas Gerais. 

  

Art. 10 – Após o acesso ao DIF, o agente público terá 5 (cinco) dias úteis para enviar o Termo de Acesso e 
Responsabilidade assinado à SRHU, anexo ao mesmo processo SEI de envio do requerimento. 

Parágrafo único – Caso a SRHU não receba o Termo de Acesso e Responsabilidade nos moldes do caput deste, o 
DIF digital ficará suspenso até a regularização da exigência prevista e o DIF físico poderá ser recolhido até a 

regularização da exigência prevista. 

  

Art. 11 - O agente público deverá zelar pelo bom uso do seu DIF. 

§ 1º - É vedado ceder ou emprestar o DIF a terceiros. 

§ 2º - O uso indevido do DIF sujeitará o agente público às sanções previstas em Lei. 

  



Art. 12 - A substituição do DIF dar-se-á nas seguintes hipóteses: 

I – alteração de dados pessoais; 

II – mau estado de conservação; 

III – perda, extravio, furto ou roubo; 

IV – perda ou suspensão do porte de arma; 

V – aposentadoria; 

VI – reversão ou cassação da aposentadoria; 

VII – demais hipóteses previstas na legislação vigente; 

§ 1º - Nas hipóteses de perda, extravio, furto ou roubo do DIF físico ou de equipamentos que contenham o DIF 

digital, o agente público deverá comunicar imediatamente a ocorrência, acompanhada do Relatório de Evento de 
Defesa Social - Reds, à SRHU. 

§ 2º - Nos casos previstos nos incisos do caput deste artigo, o agente público deverá protocolar novo requerimento e 

os respectivos documentos, nos moldes do artigo 6º desta Resolução. 

  

Art. 13 - O DIF será inutilizado pela SRHU, nos casos de: 

I – exoneração; 

II – demissão; 

III – falecimento; 

IV – término de contrato por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse 

público; 

V – qualquer outra forma de cessação de vínculo com a Sejusp; 

VI – demais hipóteses previstas na legislação vigente. 

Parágrafo único. Ao agente público que se enquadrar em qualquer dos incisos do caput deste artigo, é vedado o uso 
do DIF. 

  

Art. 14 - O Agente de Segurança Penitenciário que tiver seu porte de arma de fogo suspenso por afastamento 
judicial ou concessão de Licença para Tratamento de Saúde - LTS ou ajustamento funcional da Perícia Médica terá 
o seu DIF substituído por outro sem a prerrogativa do porte de arma de fogo pelo prazo legal ou funcional 
estabelecido em cada caso. 

§ 1º - Em caso de suspensão do porte de arma de fogo pela Perícia Médica, caberá à Diretoria de Atenção à Saúde 
do Servidor comunicar ao gestor da unidade, ao Departamento Penitenciário de Minas Gerais e à Subsecretaria de 
Gestão Administrativa, Logística e Tecnologia. 

§ 2º - Caberá ao Depen retirar imediatamente a prerrogativa do porte de arma de fogo do DIF nos casos previstos 
nesta Resolução. 

§ 3º - No caso de decisão judicial que retorne a prerrogativa do porte de arma de fogo, o Agente de Segurança 
Penitenciário deverá remeter via SEI ao Depen a referida decisão. 

§ 4º Finalizado o período de LTS que inviabilize o porte de arma de fogo do Agente de Segurança Penitenciário, o 
Depen reativará a prerrogativa funcional para o porte de arma de fogo no DIF. 

§ 5º Findada a restrição do ajustamento funcional que inviabilize o porte de arma de fogo, o Agente de Segurança 
Penitenciário deverá remeter via SEI ao Depen o documento que comprove a reabilitação a portar arma de fogo de 
forma que lhe seja inserida a prerrogativa do porte de arma de fogo no DIF. 

  

Art. 15 – Os Documentos de Identificação Funcional expedidos pelas extintas Secretaria de Estado de 
Administração Prisional e Secretaria de Estado de Segurança Pública serão substituídos gradativamente, conforme 
orientação a ser expedida por Memorando-Circular. 



Parágrafo único – Os Documentos de Identificação Funcional impressos em “Polyvinyl chloride” Policloreto de 
polivinila (PVC) ou Papel-moeda, deverão ser restituídos ao gestor da unidade de exercício do agente público e 
remetidos à SRHU, sob pena do cometimento de ilícito administrativo e penal. 

  

Art. 16 - Para fins de expedição do Documento de Identificação Funcional, o nome da carreira de "agente de 
segurança penitenciário" deve ser substituído por "policial penal", conforme alteração levada a efeito pela Emenda 
Constitucional nº 104, de 04 de dezembro de 2019, que alterou o inciso XIV do caput do art. 21, o § 4º do art. 32 e 
o art. 144 da Constituição Federal, em atendimento especialmente ao princípio da simetria, bem como aos 
demais princípios norteadores da Administração Pública. 

  

Art. 17 - Ficam revogadas a Resolução SEAP nº 21, de 04 de julho de 2017, e a Resolução SESP nº 24, de 16 de 
maio de 2019. 

  

Art. 18 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

( Os anexos citados no Art. 4º estão disponíveis na página eletrônica da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança 

Pública - http://www.seguranca.mg.gov.br/component/gmg/page/3294-carteiras-funcionais) 

  

Belo Horizonte, 10 de março de 2021. 

  

ROGÉRIO GRECO 

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública 

 


