
ESTADO DE GOIÁS
POLICIA CIVIL

Portaria n.º 296/2019 - PC

Cria  o  Grupo  Especial  de  Combate  à  Corrupção  -  GECCOR,  no

âmbito da Delegacia-Geral da Polícia Civil, e dá outras providências.

O Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado de Goiás, no uso de suas atribuições,
especialmente a prevista no art. 17, da Lei estadual n.º 16.901, de 26 de janeiro de 2010, que dispõe
sobre a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Goiás,

CONSIDERANDO a Resolução n.º 05/2018, de 15 de agosto de 2018, do Conselho
Nacional  dos  Chefes  de  Polícia  Civil  -  CONCPC,  que  recomenda  a  criação  de  unidade  policial
especializada no combate à corrupção,

CONSIDERANDO o Ofício n.º 103/2019, datado de 17 de abril de 2019, expedido
pela  Coordenação-Geral  de  Recuperação de  Ativos do Departamento de Recuperação de  Ativos e
Cooperação  Jurídica  Internacional  da  Secretaria  Nacional  de  Justiça  do  Ministério  da  Justiça  e
Segurança Pública, em que sinalizada a realização de estudos, com vistas a futuros investimentos nas
estruturas  de  combate  à  corrupção  das  Polícias  Civis,  oportunidade  em  que  alertado  que  os
investimentos apenas serão realizados nas Polícias Civis que possuírem ou que vierem a criar uma
coordenação,  divisão,  departamento  ou  órgão  de  nível  equivalente  destinado  exclusivamente  ao
combate à corrupção,

CONSIDERANDO  o  tratado  nos  autos  do  processo  administrativo  n.º
201900007013624,  em que  a  Coordenação-Geral  de  Recuperação  de  Ativos  do  Departamento  de
Recuperação  de  Ativos  e  Cooperação  Jurídica  Internacional  da  Secretaria  Nacional  de  Justiça  do
Ministério da Justiça e Segurança Pública, com vistas ao subsídio do "Projeto Delegacia Modelo de
Combate à Corrupção", questiona, por meio de formulário específico, a existência, na esfera da Polícia
Civil do Estado de Goiás, de unidade policial especializada na prevenção e na repressão aos crimes de
“corrupção”,

CONSIDERANDO que, no âmbito da Polícia Civil do Estado de Goiás, existentes a
Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Administração Pública - DERCAP, a Delegacia
Estadual de Repressão a Crimes contra a Ordem Tributária - DOT e a Delegacia de Repressão às Ações
Criminosas Organizadas - DRACO, as quais - em que pese apurem, no âmbito de suas atribuições,
infrações penais relacionadas à corrupção e que causam ou prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito
- não são destinadas exclusivamente ao combate à corrupção,

CONSIDERANDO que a Polícia Civil do Estado de Goiás, de acordo com o art. 144
da Constituição Federal de 1988, tem, como missão, a apuração das infrações penais e o desempenho
das atividades de polícia judiciária, com vistas à pacificação social, e, no exercício dessas elevadas
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atribuições, a Instituição prima pela excelência na produção dos elementos investigativos que instruirão
os processos penais e permitirão a punição dos infratores, pelo pronto atendimento das requisições
judiciais e ministeriais e cumprimento de mandados judiciais e pela humanização do atendimento a ser
prestado ao cidadão,

CONSIDERANDO que as experiências vivenciadas pela Polícia Civil do Estado de
Goiás revelaram que, para o alcance mais rápido dos resultados visados, necessário se faz especializar
e qualificar os serviços e os servidores públicos policiais civis, de modo a torná-los mais eficientes e
produtivos,

CONSIDERANDO, assim, a necessidade das atividades investigativas e visando ao
atendimento do interesse público e à eficiência dos trabalhos de polícia judiciária,

RESOLVE:

Art.  1º  -  CRIAR  o  Grupo  Especial  de  Combate  à  Corrupção  -  GECCOR,  com
circunscrição estadual e subordinação à Superintendência de Polícia Judiciária, para atuar na repressão
às  infrações  penais  que  resultem prejuízo  ao  erário  ou  à  moralidade  administrativa  ou  importem
enriquecimento ilícito.

Parágrafo único. O Grupo Especial de Combate à Corrupção - GECCOR contará com
o apoio técnico da Superintendência de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado da Secretaria de
Estado da Segurança Pública.

Art. 2º -  DELIMITAR a atribuição do Grupo Especial de Combate à Corrupção -
GECCOR  ao  exercício  das  funções  de  polícia  judiciária  e  de  investigação  criminal  referentes  a
infrações  penais  que  resultem  prejuízo  ao  erário  ou  à  moralidade  administrativa  ou  importem
enriquecimento ilícito, em especial as tipificadas no Título XI – "Dos Crimes Contra a Administração

Pública" do Código Penal Brasileiro, e na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as voltadas à prática
dos  crimes  previstos  na  Lei  n.º  9.613,  de  03  de  março  de  1998,  conforme  determinação  do
Superintendente de Polícia Judiciária ou do Delegado-Geral da Polícia Civil.

§1º A determinação referida no caput deste artigo considerará:

I - a complexidade do fato;

II - a repercussão no meio social;

III - a expressividade do prejuízo ao erário ou do enriquecimento ilícito;

IV - a sensibilidade das informações.

§2º A determinação mencionada no caput deste artigo se referirá  a  situações  que
ainda não sejam alvo de apuração por outra unidade policial.

Art. 3º - ESTABELECER que, por solicitação da unidade policial, o Grupo Especial
de Combate à Corrupção - GECCOR poderá assumir investigação criminal, referente a infrações penais
que resultem prejuízo ao erário ou à moralidade administrativa ou importem enriquecimento ilícito, já
em curso, o que ocorrerá se assim determinar o Superintendente de Polícia Judiciária ou o Delegado-
Geral da Polícia Civil.

Art.  4º  -  DEFINIR que o Grupo Especial  de  Combate  à  Corrupção  -  GECCOR,
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respeitadas as finalidades de sua criação, poderá atuar também nestes casos:

I – como apoio à investigação realizada por outra unidade policial, quando solicitado;

II – quando o procedimento policial for avocado pelo Delegado-Geral, nos termos da
Lei estadual n.º 16.901, de 26 de janeiro de 2010, e da Lei federal n.º 12.830, de 20 de junho de 2013, e
redistribuído ao Grupo Especial de Combate à Corrupção - GECCOR;

III – quando o Delegado de Polícia chefe do Grupo Especial de Combate à Corrupção
- GECCOR solicitar a assunção da investigação realizada por outra unidade policial e o Delegado de
Polícia presidente dos autos concordar com o encaminhamento.

Art. 5º - ESTABELECER que a atuação do Grupo Especial de Combate à Corrupção
- GECCOR será concorrente à da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Administração
Pública - DERCAP, da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas -  DRACO e da
Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária - DOT, os quais atuarão em
conjunto e em colaboração.

Art.  6º  -  DISPOR que o Superintendente  de  Polícia  Judiciária  deverá indicar  um
Delegado de Polícia para chefiar o Grupo Especial criado por este ato, função que lhe será atribuída por
meio de Portaria expedida pelo Delegado-Geral.

Art. 7º - FIRMAR que os conflitos de atribuição possivelmente decorrentes deste ato
deverão  ser  decididos  pela  Superintendência  de  Polícia  Judiciária,  que  fixará  a  unidade  policial
responsável em cada caso.

Art.  8º  -  DETERMINAR  a  remessa  deste  ato  à  Superintendência  de  Polícia
Judiciária, à Gerência de Correições e Disciplina da Polícia Civil, à Gerência de Gestão e Finanças,
à  Supervisão  da  Polícia  Civil  e  à  Divisão  de  Assessoria  Técnico-Policial,  para  conhecimento;  à
Secretaria de Estado da Segurança Pública, para conhecimento e para, por obséquio, providenciar em
face do setor pertinente o cadastro do Grupo Especial de Combate à Corrupção - GECCOR no sistema
de Registro Integrado de Atendimento - RAI; à gestora do Sistema Eletrônico de Informações - SEI,
para  providenciar  a  inclusão  do  Grupo Especial  neste  sistema;  ao  gestor  do  Sistema  de  Controle
Administrativo  -  SICAD,  para  providenciar  a  inclusão  neste  sistema;  à  Secretaria  de  Estado  da
Administração, para inclusão do Grupo Especial no Sistema de Gestão de Recursos Humanos - RHnet.

PUBLIQUE-SE, DIFUNDA-SE e CUMPRA-SE.

GABINETE DO DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL, em Goiânia-GO, aos
03 dias do mês de maio do ano de 2019.

Odair José Soares

Delegado-Geral da Polícia Civil
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Documento assinado eletronicamente por ODAIR JOSE SOARES, Delegado (a) -Geral, em
06/05/2019, às 16:13, 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 6986160 e o código CRC F8E62D14.

GABINETE DO DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL
Av. Anhanguera n.º 7364, Setor Aeroviário, Goiânia-GO

CEP 74.535-010 – Fones (62) 3201-2504, 3201-2503

Referência: Processo nº 201900007027673 SEI 6986160
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