
 

Portaria nº 117 de 23 de março de 2016  

 

Estabelece protocolo a ser seguido, no 

âmbito da Polícia Civil da Bahia, para o 

BLOQUEIO e DESBLOQUEIO DE 

APARELHO CELULAR, objeto de furto 

ou roubo, e dá outras providências. 

O DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DA BAHIA, no uso das suas atribuições que 

lhe confere a Lei n. 11.370, de 04 de fevereiro de 2009, artigo 19, incs. I, VII, XIII, XIV, e  
 

CONSIDERANDO que a Polícia Civil da Bahia, em plena sintonia com o Programa Pacto Pela 

Vida, buscando ampliar o rol de medidas de repressão às diversas modalidades criminosas, entre 

elas os crimes contra o patrimônio, integrou ativamente o Grupo de Trabalho de Bloqueio de 

Celulares, coordenado pela Agência Nacional de Telecomunicações; 
 

CONSIDERANDO que os trabalhos desenvolvidos resultaram na criação de um módulo de 

bloqueio de celulares furtados ou roubados a ser alimentado diretamente pelos próprios órgãos 

policiais, devidamente habilitados; 
 

CONSIDERANDO que a Polícia Civil da Bahia já se encontra habilitada para operacionalizar 

essa ferramenta, mediante lançamentos no CADASTRO DE ESTAÇÕES MÓVEIS 

IMPEDIDAS – CEMI, da ABR TELECOM. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. Estabelecer protocolo a ser seguido, no âmbito da Polícia Civil da Bahia, para o 

BLOQUEIO E DESBLOQUEIO DE APARELHO CELULAR, objeto de furto ou roubo. 

Art. 2º. A operacionalização do sistema de bloqueio/desbloqueio de aparelho celular, objeto de 

furto ou roubo, será centralizada na Sede do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio 

(DCCP), a quem devem ser dirigidas pelas unidades policiais, as solicitações de bloqueio, 

colhidas em todo o Estado. 
 

Art. 3º. Poderão ser realizados os bloqueios tanto de aparelhos DESVINCULADOS como de 

aparelhos VINCULADOS a uma linha telefônica. 
 

§1º. São definidos como DESVINCULADOS aqueles aparelhos em que nunca fora habilitada 

uma linha telefônica, como, por exemplo, aqueles que são subtraídos das lojas comerciais ou 

durante o transporte de cargas. Nesses casos, o bloqueio só será possível se a vítima apresentar 

número válido de IMEI do aparelho subtraído. 
 

§2º. São definidos como VINCULADOS aqueles aparelhos que, em algum momento, 

possuíram uma linha telefônica nele habilitada. Nesse caso, o comunicante não precisa saber o 

número do IMEI do aparelho subtraído, bastando informar a(s) linha(s) telefônica(s) usada (s) 

no celular antes do furto ou roubo. 
 

Art. 4º. No ato do registro de comunicação policial de furto ou roubo de aparelho celular, o 

comunicante deverá ser questionado se deseja proceder ao bloqueio de seu aparelho, cujo 

interesse deve ser devidamente formalizado no documento padrão de SOLICITAÇÃO DE 

BLOQUEIO DE APARELHO CELULAR. 
 

Art. 5º. A unidade policial deverá colher e enviar por ofício à sede do Departamento de Crimes 

Contra o Patrimônio, através do endereço eletrônico bloqueiodecelular@pcivil.ba.gov.br, os 

seguintes documentos: 

§1º. APARELHO VINCULADO A UMA LINHA TELEFÔNICA. 
 

I) Se o Titular da linha for Pessoa Física: 
 

a) Formulário padrão de SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO DE APARELHO CELULAR onde 

deve(m) ser informada(s) a(s) linha(s) telefônica(s) que estava(m) sendo usada(s) no aparelho 

no momento do furto ou roubo. Para tanto, devem ser informadas as linhas habilitadas de todos 

os chips do aparelho.  
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b) Cópia do Boletim de Ocorrência Policial; 
 

c) Cópia da CÉDULA DE IDENTIDADE e do CPF, tanto do solicitante como do titular da 

linha (podem ser substituídas por impressão das telas de pesquisa do www.portalssp.ba.gov.br e 

da página de condutores do www.infoseg.gov.br); 
 

d) Comprovante de residência do solicitante. 
 

II) Se o Titular da linha for Pessoa Jurídica: 
 

a) Formulário padrão de SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO DE APARELHO CELULAR;  
 

b) Cópia do Boletim de Ocorrência Policial; 
 

c) Cópia da CÉDULA DE IDENTIDADE e do CPF do solicitante; 
 

d) Cartão de CNPJ (documento disponível para impressão no site da Receita Federal); 
 

e) Comprovante de residência do solicitante; 
 

f) Comprovação de vínculo do solicitante com a Pessoa Jurídica, seja como proprietário, sócio,  
 

representante, procurador, preposto ou funcionário. 
 
 

§2º. APARELHOS DESVINCULADOS: 
 

a) Planilha padrão de SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO DE APARELHO CELULAR, contendo 

todos os IMEIS dos aparelhos subtraídos. Para tanto, deve ser enviado um arquivo em PDF, 

devidamente assinado pelo solicitante; e um arquivo em Excel, a fim de permitir a importação 

das informações para o sistema; 
 

b) Cópia do Boletim de Ocorrência Policial; 
 

c) Cópia da CÉDULA DE IDENTIDADE e do CPF do solicitante; 

d) Se Pessoa Jurídica, Cartão de CNPJ (documento disponível para impressão no site da Receita 

Federal); 
 

e) Comprovação de vínculo do solicitante com a Pessoa Jurídica (se for o caso), seja como 

proprietário, sócio, representante, procurador, preposto ou funcionário. 
 

Art. 6º. A “SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO” e a “PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DE 

BLOQUEIO” devem seguir fielmente o modelo padrão, conforme anexos I e II desta portaria, 

cujo download deve ser realizado no sítio http://www.policiacivil.ba.gov.br. 
 

Art. 7º. O aparelho de telefone poderá ser a qualquer tempo desbloqueado, mediante solicitação 

enviada ao Departamento de Crimes Contra o Patrimônio, através do endereço eletrônico 

bloqueiodecelular@pcivil.ba.gov.br, seja por ter sido recuperado ou por qualquer outro motivo, 

devidamente fundamentado pela Autoridade Policial.  
 

§1º. Tal pedido passará pelo crivo do Departamento e do USUÁRIO MASTER do Sistema.  
 

§2°. Se o desbloqueio for motivado pela recuperação e devolução do aparelho a seu 

proprietário, a solicitação do desbloqueio deverá ser acompanhada do Auto de Entrega do 

aparelho. 
 

Art. 8º. O Departamento de Crimes Contra o Patrimônio deve manter autuados e arquivados, 

sob seus cuidados, devidamente instruídos, todos os pedidos de bloqueio/desbloqueio de 

aparelhos celulares. 
 

Art. 9º. Os casos omissos serão submetidos à análise e deliberação do Gabinete do Delegado 

Geral. 
 

Art. 10º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

REPUBLICADA POR HAVER SAÍDO COM INCORREÇÃO 

 

Bernardino Brito Filho                                                                                                                                   

Delegado Geral da Polícia Civil 
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ANEXO I 

Bloqueio de Aparelhos Celulares Vinculados 

SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO DE APARELHO CELULAR 

Eu,                                                         , brasileiro, casado, (informar a profissão), nascido em 

Clique aqui para inserir uma data., RG n°Clique aqui para digitar texto.SSP/BA, CPF nº                  

,  residente na Rua   Clique aqui para digitar texto., no município  Clique aqui para digitar texto., 

considerando os fatos por mim noticiados na Comunicação Policial nº  Clique aqui para digitar 

texto., perante a Delegacia  Clique aqui para digitar texto., SOLICITO o BLOQUEIO DO(s) 

APARELHO(s) DE TELEFONE CELULAR, conforme informações prestadas na planilha 

abaixo. 

D
A

D
O

S
 D

O
 

P
E

D
ID

O
 

Data do fato: Clique aqui para digitar texto. 
Hora do fato: Clique aqui para digitar texto. 
Nome Proprietário da Linha: Clique aqui para digitar texto. 
CPF ou CNPJ do Proprietário da 

linha: 
Clique aqui para digitar texto. 

Telefone de contato: Clique aqui para digitar texto. 

 

 

DADOS DO APARELHO 

CHIP Nº da linha 

telefônica1: 

IMEI do telefone:2 Fabricante do aparelho: Modelo do aparelho: 

01 Clique aqui 

para digitar 

texto. 

Clique aqui para 

digitar texto. 

Clique aqui para 

digitar texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 

02 Clique aqui 

para digitar 

texto. 

Clique aqui para 

digitar texto. 

Clique aqui para 

digitar texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 

03 Clique aqui 

para digitar 

texto. 

Clique aqui para 

digitar texto. 

Clique aqui para 

digitar texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 

04 Clique aqui 

para digitar 

texto. 

Clique aqui para 

digitar texto. 

Clique aqui para 

digitar texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 

 

 

Salvador(BA),  

 

Clique aqui para digitar texto.  

(Nome e Assinatura solicitante) 
 

 

O número do telefone que estava sendo utilizada no aparelho pela última vez antes do furto/roubo 
1
 NÃO é obrigatório informar o número do IMEI 

 

                                                           
1 O número do telefone que estava sendo utilizada no aparelho pela última vez antes do furto/roubo 
2
 NÃO é obrigatório informar o número do IMEI 



 

 

 

ANEXO II 

(Nome da empresa em caixa alta) 

Salvador (BA),      /      /  

Referência: SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO DE CELULARES 

Senhor Diretor do DCCP, 

Na qualidade de preposto da empresa supra citada, considerando os fatos noticiados na Unidade 

Policial, solicito o BLOQUEIO DOS APARELHOS CELULARES, conforme informações 

abaixo prestadas: 

 

UNIDADE POLICIAL  

Nº DA OCORRÊNCIA POLICIAL:  

NATUREZA DO FATO:   

DATA DO FATO:  

HORÁRIO DO FATO:  

LOCAL DO FATO:  

VÍTIMA:  

CNPJ DA VÍTIMA:  

NOME DO COMUNICANTE:  

CPF DO COMUNICANTE:  

TELEFONE DE CONTATO:  

 

Nº DE 

ORDE

M 

 

IMEI DO APARELHO 

FABRICANTE 

DO 

APARELHO 

(marca) 

 

MODELO DO 

APARELHO 

Nº DA NOTA 

FISCAL (campo 

não obrigatório) 

1     

2     

3     

4     



5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

 

       

Salvador(BA), ....... de ....................... de ......... 

       Nome e assinatura 

        

       Observação: Rubricar todas as folhas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


