
 

 
 

 

 

PORTARIA nº 163, de abril de 2013. 

 

Cria o NÚCLEO ANTISSEQUESTRO 

E DE REPRESSÃO AOS CRIMES DE 

EXTORSÃO. 
 

 

                                       O DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DA BAHIA, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica da Polícia Civil, nº 

11.370, de 04 de fevereiro de 2009, artigo 19, incs. I, VII e XIV , e  

CONSIDERANDO que incumbe à Polícia Civil as funções de Polícia Judiciária e a 

apuração das infrações penais e de sua autoria, "ex vi" do artigo 144, §4°, da 

Constituição Federal de 1988, e artigo 4°, do Código de Processo Penal;   

CONSIDERANDO a necessidade de se especializar e otimizar o trabalho policial, para 

planejar e coordenar a repressão aos crimes de extorsão e extorsão mediante sequestro, 

consoante legislação vigente;  

CONSIDERANDO que esta investigação exige um trabalho especializado e uma gama 

de conhecimentos pertinentes à área de conhecimento e se exige, na atualidade, o 

controle das ações de organizações criminosas ou fatores específicos que possam gerar 

índices de criminalidade e violência;  

CONSIDERANDO a gravidade dos crimes de extorsão e extorsão mediante sequestro e 

a sensação de insegurança que sua ocorrência provoca à sociedade;  

CONSIDERANDO que a extorsão e a extorsão mediante sequestro são delitos que 

transpassam as divisas do Estado e demandam o empenho de uma repressão qualificada, 

que permita frear o seu avanço; 

CONSIDERANDO, ademais, a existência de organizações criminosas, voltadas a estes 

tipos de delitos, que demandam uma resposta adequada e completa por parte de um 

núcleo policial especializado, 

RESOLVE: 

Art. 1°. Criar, no âmbito da Coordenação de Operações Especiais, o NÚCLEO 

ANTISSEQUESTRO E DE REPRESSÃO AOS CRIMES DE EXTORSÃO, que 

funcionará subordinado ao Coordenador-Geral da COE; 

Art.2º. Compete a este núcleo especializado:  

I – Preservar a vida, a liberdade e a integridade física das pessoas que forem vítimas dos 

delitos de extorsão e extorsão mediante sequestro; 

II – Prevenir e reprimir as infrações penais praticadas, precipuamente, por organizações 

criminosas; 

III - Assessorar a negociação com a família da vítima de extorsão mediante sequestro, 

como técnica de investigação; 



 

 
 

 

IV – Resgatar vítimas de extorsão mediante sequestro; 

V – Desenvolver operações de inteligência que permitam lograr a individualização, 

identificação, localização e detenção dos autores desse fato delitivo; 

VI – Planejar e executar as operações policiais que conduzam ao resgate das vítimas de 

extorsão mediante sequestro e à prisão dos responsáveis pelo crime;  

VII – Oferecer à vítima e à sua família apoio legal, moral e psicológico, em parceria 

com profissionais do DEMEP, a fim de lhes ajudar a superar a etapa pós-cativeiro; 

VIII – Promover ações tendentes a prevenir, investigar e reprimir os delitos de extorsão 

e extorsão mediante sequestro; 

IX – Realizar atividades de educação permanente, como instrumento de prevenção para 

todos os cidadãos; 

X – Cumprir as requisições do poder Judiciário, do Ministério Público e de outras 

autoridades administrativas com atribuições legais, na forma da legislação em vigor. 

Parágrafo único – A sua atribuição abrange o Estado da Bahia, sem excluir a 

competência das Delegacias Territoriais e do interior do estado, as quais deverão prestar 

o primeiro atendimento à ocorrência e, em seguida, acionar a Coordenação de 

Operações Especiais, unidade policial incumbida de promover-lhes o suporte 

operacional na elucidação desses crimes, na forma do parágrafo único, do art.3°, adiante 

referido. 

Art. 3° - Para seu funcionamento, fica instituída, sem aumento de despesa, a seguinte 

estrutura: 

a) 01 (um) Delegado de Polícia Civil (Coordenador); 

b) 01 (um) Escrivão de Polícia Civil; 

 c) 05 (cinco) Investigadores de Polícia Civil. 

Parágrafo único – Este núcleo ficará vinculado à Coordenação de Operações Especiais. 

Art. 4° - No desempenho de suas atividades, o núcleo atuará de forma integrada com o 

Departamento de Inteligência da Polícia Civil, Departamento Médico (que poderá 

fornecer profissional da área de Psicologia), Grupo Tático da Coordenação de 

Operações Especiais e outras instituições policiais, inclusive no tocante à execução de 

operações conjuntas e à coleta de dados informativos acerca de fatos de natureza 

policial, mantendo estreito relacionamento cooperativo com organizações públicas ou 

privadas, não afetas à sua área de atuação. 

Art. 5°- A Academia de Polícia Civil promoverá o treinamento específico dos policiais 

nele lotados, estabelecendo medidas de incremento à especialização e aperfeiçoamento 

de servidores policiais, para atuação específica nesse aludido núcleo. 

Art.6°- Caberá ao gestor do núcleo, de forma coordenada: 



 

 
 

 

I – Adotar medidas para a formação, o aperfeiçoamento e a especialização de recursos 

humanos necessários ao desempenho das atividades do núcleo, por meio da participação 

de seu corpo funcional nos cursos e estágios específicos, ministrados pela Academia da 

Polícia Civil, ou naqueles por ela indicados ou recomendados; 

II – Estimular a permanência do pessoal qualificado em investigações e no exercício de 

atividades afins; 

III – Estimular e viabilizar a participação de recursos humanos nos cursos e estágios 

realizados em organizações militares e civis, do Brasil e do exterior. 

Art. 7° - O Delegado-Geral da Polícia Civil, dentro da previsão orçamentária, dotará o 

núcleo, ora criado, dos recursos humanos e materiais necessários à sua efetiva 

implantação. 

Art. 8° - Os casos omissos serão resolvidos pelo Gabinete do Delegado Geral. 

Art. 9° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições anteriores ou contrárias a ela. 

 

HELIO JORGE OLIVEIRA PAIXÃO 

           DELEGADO-GERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


