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PORTARIA Nº 113 DE 26 DE MAIO DE 2008 
               
Disciplina a prestação de informação no âmbito da Polícia Civil, e 
dá outras providências. 
  
O Delegado-Chefe da Polícia Civil da Bahia, no uso da atribuição 
que lhe confere o Art. 42, inciso IV, alíneas “a”, “f” e “h” do Decreto 
nº. 10.186, de 20-12-2006, que aprova o Regimento da Secretaria 
da Segurança Pública do Estado da Bahia, e,  
  
Considerando, que o desempenho das atividades da Polícia Civil 
deve se fundamentar nos princípios constitucionais, especialmente 
naquele que assegura o respeito à dignidade da pessoa humana e 
à cidadania; 
  
Considerando, outrossim,  que é assegurado a todo cidadão o 
direito à informação seja de interesse público, seja de seu interesse 
particular; 
  
Considerando, por fim, a necessidade de tornar mais transparente 
e efetiva a prestação de informações contra a ilegalidade ou abuso 
de poder. 
  
RESOLVE: 
  
Art.1º - Toda informação relativa a inquérito policial ou qualquer 
outro procedimento no âmbito da Polícia Civil será prestada aos 
órgãos de comunicação pela sua assessoria de comunicação, pelo 
diretor do órgão ou pela autoridade policial, titular de unidade ou de 
plantão, que preside o procedimento, mediante as formalidades 
legais; 
  
§ 1º - Quando o servidor policial civil estiver respondendo penal e 
administrativamente pelo exercício irregular de suas funções, o 
Corregedor-Chefe será responsável pela divulgação prevista neste 
artigo. 
  
§ 2º - Nas delegacias especializadas e Circunscricionais situadas 
no interior do Estado, a divulgação a que se refere este artigo 
caberá a autoridade policial, titular de unidade ou de plantão, que 



preside o procedimento, ao Coordenador Regional ou ao Diretor de 
Departamento.  
  
§ 3º - A Autoridade Policial no exercício da atividade policial 
somente deverá divulgar fatos ou informações exigidas pelo 
interesse público.  
  
Art. 2º - À autoridade policial e aos seus prepostos fica vedada, em 
conformidade com o direito à inviolabilidade e a presunção de 
inocência, previstos na Constituição Federal, expor a imagem de 
pessoa custodiada em unidade policial sem o seu consentimento 
por escrito, ou divulgar fatos que possam denegri-la ou expô-la a 
situação vexatória. 
  
Art.3º - O responsável pela divulgação de informação obedecerá ao 
critério da imparcialidade, especialmente quando o fato causar 
comoção social. 
  
Art.4º - A análise e a difusão de dados estatísticos somente 
poderão ser efetuadas pelo Centro de Documentação e Estatística 
Policial ou por dirigente de unidade. 
  
Art.5º - Constitui transgressão do dever funcional, punível de 
acordo com a sua gravidade, a inobservância de qualquer das 
normas ora estabelecidas. 
  
Art.6º – Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
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