
ESTADO DE GOIÁS
POLICIA CIVIL

Portaria n.º 212/2019 - PC

Trata  da  Divisão  de  Comunicação  e  Cerimonial,  Política  de
Comunicação  e  estabelece  regras  de  padronização  institucional  e
publicação de conteúdo na internet.

O Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado de Goiás, no uso das atribuições legais
que lhe são conferidas pelo art. 19, inciso XI,  da Lei n.º 16.901, de 26 de janeiro de 2010, a Lei
Orgânica da Polícia Civil do Estado de Goiás, e tendo em vista os serviços afetos a esta Pasta,

Considerando a relevância social e o interesse público das atividades desenvolvidas
pela Polícia Civil do Estado de Goiás - PCGO,

Considerando a necessidade de normatização e padronização de realização de eventos
institucionais;

Considerando a exigência de normatização e padronização de divulgações de ações
da Polícia Civil do Estado de Goiás - PCGO - junto à mídia e aos meios de comunicação,

Considerando o  desejo  de  conferir  uniformidade  e  identidade  institucional,  como
forma de ampliar a valorização, aproximação, confiança e credibilidade da Polícia Civil do Estado de
Goiás - PCGO - perante a sociedade,

RESOLVE:

Normatizar as ações da Divisão de Comunicação e Cerimonial e instituir, padronizar
e regulamentar a Política de Comunicação Social e Visibilidade Institucional da Polícia Civil do Estado
de Goiás - PCGO - e a publicação de conteúdo na internet.

Capítulo I

Divisão de Comunicação e Cerimonial

Seção I

Das atribuições

Art.  1º – A Divisão de Comunicação e Cerimonial da Polícia Civil do Estado de
Goiás  –  PCGO,  repartição  de  controle  e  assessoramento  da  Delegacia-Geral  da  Polícia  Civil  nos
assuntos relativos à comunicação social e cerimonial de eventos, tem como atribuições principais:

I – propiciar o estabelecimento de canais e de medidas com vistas à promoção e ao
aperfeiçoamento do relacionamento entre a Polícia Civil do Estado de Goiás – PCGO - e os públicos
interno e externo;

II  –  buscar  condições  favoráveis  à  manutenção  da  imagem  da  instituição  como
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referência nacional pela excelência na investigação e solução de crimes;

III – desenvolver ações visando disseminar a doutrina de zelo pela imagem da Polícia
Civil do Estado de Goiás – PCGO - por todos os seus servidores;

IV  –  padronizar  procedimentos  em  eventos,  ações  e  documentos  que  envolvam
atividades de comunicação social, conforme diretrizes da Delegacia-Geral;

V – convidar para eventos e solenidades as autoridades indicadas pela Delegacia-
Geral;

VI – coordenar a recepção, edição e publicação de notícias no portal da Polícia Civil
do Estado de Goiás – PCGO - na internet;

VII – intermediar o contato das autoridades policiais com a imprensa;

VIII – difundir operações, eventos organizacionais, ações e projetos da Polícia Civil
do Estado de Goiás - PCGO nos âmbitos interno e externo;

IX – estabelecer medidas imediatas para controle de boatos e notícias que possam
macular a imagem do órgão;

X – pronunciar-se nas demandas institucionais ou de grande repercussão;

XI – coordenar e orientar técnica e normativamente a Delegacia-Geral acerca das
atividades de comunicação social, bem como elaborar planos, projetos institucionais e promocionais;

XII – elaborar plano de marketing da instituição;

XIII  –  fornecer  assessoria  técnica  aos  representantes  da  comunicação  social  nas
unidades de todo o Estado, a fim de uniformizar comportamentos na transmissão de dados.

Seção II

Do cerimonial

Art. 2º – Os eventos promovidos pela Delegacia-Geral são de responsabilidade da
Divisão de Comunicação e Cerimonial;

Art. 3º – Em se tratando de eventos de quaisquer outras unidades da Polícia Civil do
Estado de Goiás - PCGO -, cujo caráter seja institucional, devem ser observadas as seguintes regras por
parte do organizador:

I  –  planejar  e  executar  as  atividades  de  cerimonial  sob  a  responsabilidade  da
respectiva unidade;

II  –  informar  à  Divisão  de  Comunicação  e  Cerimonial  a  data,  hora  e  local  de
solenidades planejadas, com antecedência mínima de 10 (dez) dias;

III – intensificar contato junto à Divisão de Comunicação e Cerimonial nos eventos
em que houver a previsão de presença do Delegado-Geral, Delegado-Geral Adjunto ou autoridades que
lhes  tenham precedência,  encaminhando lista  de  convidados  e  roteiro  dos  eventos  institucionais  à
Divisão de Comunicação e Cerimonial para aprovação da Delegacia-Geral, com antecedência mínima
de 10 (dez) dias.

IV – utilização de modelo padrão de convite conforme estabelecido pela Divisão de
Comunicação e Cerimonial no Anexo I.

Capítulo II
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Política de Comunicação Social e Visibilidade Institucional

Seção I

Do conceito e da finalidade

Art. 4º – A Política de Comunicação Social da Polícia Civil do Estado de Goiás -
PCGO  -  traduz  o  conjunto  de  regras  e  normas  políticas,  estratégicas  e  gerenciais  que  objetivam
assegurar  o  planejamento,  coordenação,  supervisão,  orientação,  padronização  e  a  execução  das
atividades de comunicação social e visibilidade institucional.

Art. 5º – A Execução das ações de Comunicação Social e Visibilidade Institucional,
de acordo com as características de cada ação, deverá objetivar as seguintes finalidades:

I – interesse público e social da informação;

II  –  utilidade  pública  da  informação  atendendo  ao  caráter  preventivo,  educativo,
informativo e de orientação social;

III  –  interesse,  utilidade,  necessidade  e  auxílio  para  a  atividade  de  investigação
criminal;

IV – padronização e valorização da divulgação da imagem da Polícia Civil do Estado
de Goiás - PCGO.

Seção II

Dos Princípios

Art. 6º – A Política de Comunicação Social e Visibilidade Institucional da Polícia
Civil do Estado de Goiás - PCGO - será regida pelos seguintes princípios:

I – respeito à dignidade da pessoa humana;

II – preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas;

III – presunção de inocência;

IV – difusão de informações de interesse geral, resguardando-se aquelas que, sendo
divulgadas, possam prejudicar as atividades de investigação criminal e de inteligência policial;

V – prevalência de finalidades preventivas, informativas e educativas;

VI  –  ampla  divulgação  dos  serviços  prestados  pela  instituição  de  modo  a
conscientizar a sociedade sobre a missão constitucional da Polícia Civil do Estado de Goiás - PCGO;

VII – promoção e valorização da imagem da instituição em sua totalidade, evitando-
se a exclusividade e a prevalência de qualquer unidade ou servidor;

VIII – respeito aos valores éticos e morais da pessoa, da família e aos bons costumes;

IX – valorização da tradição, da história e dos símbolos da Policia Civil do Estado de
Goiás - PCGO.

X – valorização do servidor.

Seção III
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Das Diretrizes

Art.  7º  –  Constituem diretrizes  da Política de  Comunicação Social  e  Visibilidade
Institucional da Polícia Civil do Estado de Goiás - PCGO:

I – a promoção dos símbolos da Polícia Civil  do Estado de Goiás - PCGO - e o
respeito aos valores éticos e morais do policial civil;

II  –  a  consonância  das  divulgações  com as  diretrizes  da  instituição,  observada  a
organização da Divisão de Comunicação e Cerimonial;

III – a uniformização e unidade das atividades de comunicação;

IV – a capacitação e o aperfeiçoamento permanente dos recursos humanos na área de
comunicação e cerimonial;

V – a divulgação de operações e ações voltadas à prevenção da violência e à redução
da criminalidade;

VI  –  a  valorização  da  comunicação  interna,  com  foco  na  interatividade  e  na
ampliação da participação dos servidores;

VII  – a  divulgação das  ações  desenvolvidas  em linguagem acessível  e  didática  à
sociedade;

VIII – a disseminação de informações corretas sobre assuntos que sejam de interesse
público para os diferentes segmentos sociais;

IX – a padronização das apresentações de operações e ações em todo âmbito estadual.

Seção IV

Das condutas na divulgação

Art. 8º – Em consonância com os princípios e diretrizes da Política de Comunicação
Social e Visibilidade Institucional da Polícia Civil do Estado de Goiás - PCGO, deverão ser adotadas as
seguintes condutas nas divulgações de ações e operações:

I – exposição da finalidade da informação, preservando-se a imagem da instituição,
dos servidores e dos custodiados;

II  –  a  abordagem  isenta  de  conceitos  ou  afirmações  que  possam  induzir  pré-
julgamentos de fatos ou pessoas;

III – o uso obrigatório e exclusivo do brasão oficial da Polícia Civil do Estado de
Goiás - PCGO - em quaisquer publicações que envolvam ações institucionais, vedada a utilização de
outros brasões, logomarcas e símbolos;

IV – quando da apresentação de material apreendido em operações policiais, visando
ilustrar reportagens, deve-se evitar atribuir valores estimativos, sendo vedada a utilização do material
para desenhar o nome ou sigla da instituição e seus símbolos;

V – evitar a apresentação de documentos arrecadados ou apreendidos que possam
identificar pessoas envolvidas ou investigadas, exceto no caso de interesse da investigação;

VI – evitar a exposição de policiais, equipamentos e armamentos;

VII – utilizar de espaços adequados para as coletivas, sendo estes bem organizados,
limpos e padronizados, de forma a valorizar a imagem institucional;
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VIII – a necessária observância de traje compatível para a concessão de entrevistas,
sendo para homens: terno e gravata ou traje operacional oficial; e para mulheres: roupa social ou traje
operacional oficial;

IX – as entrevistas serão concedidas pela autoridade policial responsável pela ação ou
operação,  sendo  vedada  a  fala  de  outros  servidores  da  unidade,  exceto  nos  casos  de  autorização
expressa da referida autoridade;

X –  em casos  de  grande repercussão  e  entendendo necessário,  o  Delegado-Geral
designará o Chefe da Divisão de Comunicação e Cerimonial para exercer a função de porta-voz da
instituição;

XI – a apresentação pessoal dos presos se dará exclusivamente em casos de interesse
público ou da investigação, tendo como fundo o banner oficial e devendo os policiais que acompanham
os custodiados estarem vestidos com traje operacional completo e bala clava;

XII  –  a  divulgação  de  imagem com o  rosto  e  nome completo  do  preso  se  dará
exclusivamente em casos de interesse público ou da investigação, sob a análise e responsabilidade da
autoridade policial, tendo como fundo o banner oficial da Polícia Civil do Estado de Goiás - PCGO,
evitando-se  a  presença  de  policiais  nas  fotografias,  exceto  se  devidamente  trajados  com  traje
operacional completo e bala clava, vedada a utilização de quaisquer figuras e artes para suprimir a
identidade dos policiais;

XIII – a divulgação de imagens de presos, nos demais casos que não se enquadrem no
inciso anterior, se dará com fotografia de costas, exclusivamente no banner oficial da Polícia Civil do
Estado de Goiás - PCGO, podendo constar apenas as iniciais do nome do preso na notícia,  sendo
vedada a edição da fotografia com acréscimo de figuras ou quaisquer outras artes;

XIV – a proibição da divulgação de fotografias de qualquer natureza de menores
apreendidos e de suas iniciais nas notícias policiais;

XV – a proibição de se vincular o nome da Polícia Civil do Estado de Goiás - PCGO
- a qualquer tipo de campanha publicitária com fins econômicos ou político-partidários;

XVI – a proibição de se divulgar técnicas, procedimentos e meios empregados na
atividade  de  investigação  criminal  e  de  inteligência,  tais  como:  consultas  de  base  de  dados,
interceptação telefônica ou telemática, rastreamento ou localização de número de telefone celular ou
IMEI, histórico de chamadas, análise de ERB, vigilância, conversas via whatsapp ou qualquer outra
técnica, devendo a Autoridade usar as expressões: “diligências policiais” ou “investigações policiais”;

XVII  –  a  proibição  de  utilização  de  improvisos,  tais  como  papel,  cartolina  ou
qualquer outro, com o nome da unidade policial, da operação policial ou do preso;

XVIII  –  a  proibição  de  divulgar  por  qualquer  meio  o  planejamento  de  qualquer
diligência ou operação policial, inclusive data, horário e local de sua realização, sendo ainda vedado o
acompanhamento  de  sua  realização  por  qualquer  meio de comunicação,  exceto se autorizado pela
Divisão de Comunicação e Cerimonial;

XIX – a proibição de servidor policial divulgar,  por qualquer meio,  inclusive nas
redes sociais e grupos de internet, o registro parcial ou integral de informação, documento, imagem,
vídeo e áudio relativos às diligências e operações policiais, dentre elas prisões e busca e apreensões,
exceto nos casos de compartilhamento de notícias já postadas em perfis institucionais;

XX – a proibição de realização e divulgação, por qualquer meio, de imagens e vídeos
das áreas restritas das unidades policiais,  tais  como celas,  cofres e salas de inteligência,  exceto se
autorizado pela Divisão de Comunicação e Cerimonial;

XXI – a proibição de se divulgar informações de investigações enquanto decretado
judicialmente o segredo de justiça;

XXII  –  a  proibição  de  se  utilizar  em operações  policiais  e  entrevistas,  roupas  e
acessórios  que  afrontem o previsto  no art.  7º,  I  desta  Portaria  ou que  exponham negativamente a
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Instituição;

XXIII – a proibição do servidor de divulgar, por qualquer meio, inclusive nas redes
sociais e grupos de internet, informações reservadas ou sigilosas, ainda que recebidas por meio de
grupos institucionais.

§1º  Considera-se  banner  oficial  para  o  disposto neste  artigo,  aquele  em que está
presente o nome “Polícia Civil” e o brasão oficial da Polícia Civil do Estado de Goiás - PCGO, sendo
vedada a impressão de quaisquer outras siglas de Delegacias e repartições.

§2º  O  descumprimento  de  quaisquer  condutas  deste  dispositivo  importará  na
apuração disciplinar pelos atos praticados ou omitidos, conforme previsão do art. 304, XIII da Lei.
10.460/88  –  “deixar  de  cumprir  ou  de  fazer  cumprir,  na  esfera  de  suas  atribuições,  as  leis  e  os
regulamentos”.

Seção V

Da padronização da imagem institucional

Art.  9º  –  Visando a  padronização  de  identidade  visual  e  em consonância  com o
disposto na Resolução 001/2017 do CONCPC, é vedada:

I  –  a  criação  e  utilização  de  logomarca,  brasão  ou  qualquer  outro  símbolo  para
identificar Delegacias de Polícia ou repartições da Polícia Civil do Estado de Goiás - GO;

II  –  a  criação  e  utilização  de  uniformes  fora  do  padrão  oficial,  com  siglas  de
Delegacias de Polícia ou repartições da Instituição.

§1º  A  Polícia  Civil  do  Estado  de  Goiás  –  PCGO  -  adotará  a  hashtag

“pcgocontraocrime” nas artes e publicações oficiais nas redes sociais;

§2º O descumprimento das condutas dispostas neste artigo importará na apuração
disciplinar pelos atos praticados ou omitidos, conforme previsão do art. 304, XIII da Lei. 10.460/88.

Capítulo III

Da publicação de conteúdo na internet

Seção I

Divulgação da notícia

Art.  10  –  Os  responsáveis  de  cada  unidade  devem  enviar  notícias  de  ações  e
operações para a Divisão de Comunicação e Cerimonial por aplicativo de rede social utilizado para
comunicação interna, como o aplicativo whatsapp.

Art. 11 – As notícias devem ser encaminhadas com todas as informações possíveis e
mídias relacionadas, usando obrigatoriamente, no caso de divulgação de presos, o banner  oficial da
instituição;

Art. 12 – As notícias recebidas, após análise prévia da Delegacia Geral, representada
pelo Chefe da Divisão de Comunicação, se pertinentes e de interesse jornalístico, serão publicadas nos
canais apropriados da instituição e distribuídos para a imprensa local e nacional.

SEI/GOVERNADORIA - 6564704 - Portaria https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

6 of 8 22/01/2020 10:21



Seção II

Utilização de Páginas

Institucionais em Redes Sociais

Art.  13  –  Denominam-se  “Páginas  Institucionais  em  Redes  Sociais”  as  contas
utilizadas em mídias eletrônicas, em nome de quaisquer unidades da Polícia Civil do Estado de Goiás -
PCGO, ou com intenção de se vincular à imagem da Instituição.

Art.  14  –  A  responsabilidade  pelo  conteúdo  das  Páginas  Institucionais  pertence
integralmente  à  autoridade  policial  titular  da  unidade,  ainda  que  a  publicação  esteja  delegada  a
terceiros.

Art.  15  –  As  Páginas  Institucionais  observarão  obrigatoriamente  os  princípios,
diretrizes e condutas previstos nesta Portaria, fazendo remissão ao site (www.policiacivil.go.gov.br),
redes sociais (@pcgooficial) e demais canais oficiais da Polícia Civil do Estado de Goiás - PCGO - que
porventura sejam criados.

Disposições Finais

Art.  16  –  Compete  à  Divisão  de  Comunicação  e  Cerimonial  da  Polícia  Civil
assessorar o planejamento e a execução da presente regulamentação em todos os níveis organizacionais
da Polícia Civil do Estado de Goiás - PCGO.

PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL, em Goiânia - GO, ao
1º dia do mês de abril do ano de 2019.

Odair José Soares
Delegado-Geral da Polícia Civil

Documento assinado eletronicamente por ODAIR JOSE SOARES, Delegado (a) -Geral, em
03/04/2019, às 10:38, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto
nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br

/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1

informando o código verificador 6564704 e o código CRC 6DEB5C7C.

Av. Anhanguera, nº 7.364 – Setor Aeroviário – CEP: 74.535-010 - Goiânia –
GO
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Fone: (62) 3201-2503 www.policiacivil.go.gov.br

Referência: Processo nº 201900007013209 SEI 6564704
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