
ESTADO DE GOIÁS
POLICIA CIVIL

Portaria n.º 477/2019 - PC

Orienta o proceder dos Delegados de Polícia quanto ao decidido no

RE n.º  1.055.941 - São Paulo, referente à determinação judicial de

suspensão das investigações policiais que contem com dados dados

compartilhados  pelos  órgãos  de  fiscalização  e  controle  (FISCO,

COAF e BACEN) e dá outras providências.

O Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado de Goiás, no uso de suas atribuições
legais, especialmente com fulcro no art. 19, inciso XI, 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  decisão  judicial  exarada  no  Recurso  Extraordinário  n.º
1.055.941 - São Paulo, em tramitação no Supremo Tribunal Federal, oportunidade em que o Ministro
Relator Dias Toffoli assim dispusera: "determino, com base no poder geral de cautela, a suspensão do

processamento de todos os inquéritos e procedimentos de investigação criminal (PIC’s), atinentes aos

Ministérios Públicos Federal e estaduais, em trâmite no território nacional, que foram instaurados à

míngua de supervisão do Poder Judiciário e de sua prévia autorização sobre os dados compartilhados

pelos órgãos de fiscalização e controle (Fisco,COAF e BACEN), que vão além da identificação dos

titulares das operações bancárias e dos montantes globais, consoante decidido pela Corte (v.g. ADI’s

nsº 2.386, 2.390, 2.397 e 2.859, Plenário, todas de minha relatoria, julg. 24/2/16, DJe 21/10/16)",

CONSIDERANDO que, na fundamentação do referido decisum, o Ministro Relator
fizera consignar a sua compreensão, já firmada nas ADIs n.º 2.386, n.º 2.390, n.º 2.397 e n.º 2.859, de
que "o acesso às operações bancárias se limita à identificação dos titulares das operações e dos

montantes globais mensalmente movimentados, ou seja, dados genéricos e cadastrais dos correntistas,

vedada a inclusão de qualquer elemento que permita identificar sua origem ou [a] natureza dos gastos

a partir deles efetuados, como prevê a própria LC nº 105/2001",

CONSIDERANDO que da decisão em tela ainda consta a ressalva de que "Deve ficar

consignado, contudo, que essa decisão não atinge as ações penais e/ou procedimentos investigativos

(Inquéritos ou PIC’s),nos quais os dados compartilhados pelos órgãos administrativos de fiscalização

e controle, que foram além da identificação dos titulares das operações bancárias e dos montantes

globais, ocorreram com a devida supervisão do Poder Judiciário e com a sua prévia autorização",

CONSIDERANDO que a decisão em questão fora expressa no sentido de dilatar o
âmbito  de  incidência  do  disposto  no  art.  1.035,  §5º,  do  Código  de  Processo  Civil,  que  preceitua
"Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do

processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e

tramitem no território nacional", para fazer alcançar também os inquéritos policiais em curso, o que
fizera sob o prisma do princípio do poder geral de cautela,
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CONSIDERANDO a necessidade de se dar fiel cumprimento à decisão judicial no
âmbito da Polícia Civil do Estado de Goiás e de se agir, de imediato, para se evitarem vícios que
poderão macular os procedimentos policiais em curso,

CONSIDERANDO a necessidade de se padronizar a atuação do Delegado de Polícia
em face da determinação judicial,

RESOLVE:

Art. 1º ORIENTAR aos Delegados de Polícia que, em observância à decisão exarada
no Recurso Extraordinário n.º  1.055.941 - São Paulo,  ANALISEM, pontualmente,  as investigações
policiais  em  curso  sob  sua  presidência  e  IDENTIFIQUEM  quais  estão  alicerçadas  sobre  dados
compartilhados (Relatórios de Inteligência Financeira - RIFs, Informações de Pesquisa e Investigação,
Representações Fiscais para Fins Penais -  RFFPs e outros) pelos órgãos de fiscalização e controle
(FISCO, COAF e BACEN) que ultrapassem a identificação dos titulares das operações bancárias e dos
montantes globais, desacompanhados da correspondente autorização judicial de acesso.

Art. 2º ORIENTAR aos Delegados de Polícia que, a partir da análise disposta no art.
1º desta Portaria, AVALIEM a necessidade de sujeição da investigação ao crivo do Poder Judiciário,
com vistas à higidez dos elementos informativos já produzidos e pendentes de produção e à autorização
para prosseguimento da apuração.

Art.  3º  ORIENTAR aos  Delegados  de  Polícia  que,  a  partir  de  então,  quando da
deflagração de investigações policiais que necessitarem de dados a serem prestados pelos órgãos de
fiscalização e controle (FISCO, COAF e BACEN) que ultrapassem a identificação dos titulares das
operações bancárias e dos montantes globais - por cautela e enquanto não sedimentada a discussão
jurídica travada - REPRESENTEM previamente pela respectiva autorização judicial para o acesso aos
dados.

Art.  4º  ORIENTAR aos  Delegados  de  Polícia  que  -  em relação  às  investigações
policiais  em  curso  que  contenham  dados  compartilhados  pelos  órgãos  de  fiscalização  e  controle
(FISCO, COAF e BACEN) que ultrapassem a identificação dos titulares das operações bancárias e dos
montantes globais, desacompanhados da respectiva autorização judicial -, caso esses dados não tenham
servido, até o presente momento, de fundamento para a produção de outros elementos informativos e se
encontrem  isolados  nos  autos,  promovam  o  concernente  desentranhamento  e  prossigam  nas
investigações sem se valerem do conhecimento angariado. 

Art. 5º ESTABELECER que esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
mas seus efeitos retroagem à data de 16 de julho de 2019.

Art.  6º  DETERMINAR o envio de cópia deste ato à Superintendência de Polícia
Judiciária, para conhecimento e difusão a todas as unidades policiais; à Escola Superior da Polícia
Civil, para conhecimento e difusão no âmbitos dos cursos, cuja temática for pertinente; à Divisão de
Assessoria  Técnico-Policial,  para  conhecimento  e  devidos  registros;  à  Gerência  de  Correições  e
Disciplina da Polícia Civil, à Gerência de Operações de Inteligência da Polícia Civil e à Secretaria de
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Estado da Segurança Pública, para conhecimento.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. DIFUNDA-SE e CUMPRA-SE.

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

Odair José Soares

Delegado-Geral da Polícia Civil

Documento assinado eletronicamente por ODAIR JOSE SOARES, Delegado (a) -Geral, em
31/07/2019, às 10:15, 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 8274530 e o código CRC 6401F025.

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 201900007050783 SEI 8274530
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