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PORTARIA nº 123, de 03 de maio de 2007. 
  

Institui o Grupo Especializado de Proteção a Propriedade 
 Intelectual – GEPPI, no âmbito da Polícia Civil da Bahia. 

  
O Delegado-Chefe da Polícia Civil da Bahia, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
42, inciso IV, alínea “i”, do Decreto nº 10.186, de 20 de dezembro de 2006, 
  
Considerando que é finalidade regimental da Polícia Civil da Bahia promover o 
resguardo da inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à incolumidade e 
ao patrimônio; 
  
Considerando a necessidade de prover a Sociedade de um combate mais eficaz no que 
concerne aos delitos de falsificação e/ou contrafação de marcas e produtos, bem como 
de violação dos direitos autorais; 
  
Considerando a necessidade de dotar esta Instituição de um órgão com atuação em todo 
o território deste Estado, capaz de combater exclusivamente a pirataria, colaborando 
com as demais Unidades Policiais, e ainda sendo dotada de atribuição para presidir 
procedimentos investigatórios; 

RESOLVE: 
  
Art. 1.º  Instituir, na estrutura do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio, da Polícia 
Civil da Bahia, o GRUPO ESPECIALIZADO DE PROTEÇÃO À PROPRIEDADE 
INTELECTUAL - GEPPI, sob a coordenação de um Delegado de Polícia, com 
circunscrição em todo Estado da Bahia. 
  
Art. 2.º Ao GEPPI incumbe, exclusivamente, prevenir e reprimir as infrações penais que 
impliquem na violação à propriedade imaterial e industrial, prevista na Lei Penal e na 
legislação extravagante nos termos estabelecidos no título II do Livro I do Decreto-Lei .º 
3.689, de 03 de outubro de 1941 e da legislação especial cabível. 
  
Art. 3.º No exercício das atribuições de que trata o Artigo 1.º desta Portaria, compete ao 
GEPPI criar e manter atualizado cadastro das ocorrências envolvendo as infrações 
penais em tela, mantendo intercâmbio constante com similares nos outros Estados da 
Federação, bem como, centralizar, coordenar, planejar, executar, difundir as ações 
aludidas à sua atuação. 
  
Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

  
JOÃO BARBOSA LARANJEIRA DE CARVALHO 

Delegado-Chefe 
  

 


