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Portaria nº 425 de 16 de setembro de 2011 - O DELEGADO-GERAL DA 
POLÍCIA CIVIL DA BAHIA, no uso das suas atribuições que lhe confere o 
artigo 19, incisos I e XIV, da Lei n. 11.370, de 04 de fevereiro de 2009. 
 
Institui o Grupo Avançado de Repressão a Crimes Contra Instituições 
Financeiras-GARCIF. 
 
CONSIDERANDO o termo de cooperação técnica interinstitucional, firmado 
entre a Secretaria da Segurança Pública do Estado, visando coordenar e 
integrar as ações de combate e prevenção a crimes contra instituições 
financeiras e similares; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de padronizar os registros e a análise das 
ocorrências policiais relacionadas a crimes contra instituições financeiras e 
similares; 
 
CONSIDERANDO o caráter evolutivo da prática de crime a estabelecimentos 
financeiros e similares, sobretudo no interior do Estado, desafiando a 
implementação de estratégias e ações pela Polícia Civil,  
               
RESOLVE 
 
Artigo 1º- Criar o Grupo Avançado de Repressão a Crimes Contra Instituições 
Financeiras-GARCIF, com as seguintes atribuições: 
 

Planejar, coordenar e executar as ações inerentes à função de polícia judiciária, 
relacionadas com ocorrências de crimes contra instituições financeiras e 
similares, subsidiando as apurações decorrentes; 

Manter, em articulação com o Departamento de Inteligência Policial-DIP, banco de 
dados sobre tais ocorrências e pessoas nele envolvidas; 

Promover intercâmbio técnico, em articulação com o Departamento de Inteligência 
Policial-DIP, com as demais instituições policiais que atuam no Estado da 
Bahia, e em outros Estados da Federação, atuando na prevenção e repressão 
a crimes contra instituições financeiras e similares; 

Promover, junto às unidades policiais do interior do Estado, a padronização das 
providências a serem adotadas na repressão e apuração em casos de crimes 
a instituições financeiras e similares; 

Articular-se com os integrantes do Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia  
Militar e Departamento de Polícia Técnica, objetivando melhor suporte nas 
ações destinadas à repressão e na apuração dos delitos dessa natureza; 



Requisitar apoio tático-operacional às unidades da polícia judiciária localizadas no 
interior do Estado, quando do cumprimento de mandados de prisão e de 
buscas relacionados com as investigações sob sua responsabilidade; 

Acompanhar as investigações e formalizações dos procedimentos relativos a 
crimes contra instituições financeiras e similares ocorridos no interior do 
Estado da Bahia, podendo ter acesso aos procedimentos investigatórios em 
andamento ou concluídos. 
 
Artigo 2º - Ficam criados 06 (seis) Grupos Avançados de Repressão a Crimes 
contra Instituições Financeiras, cujas sedes e áreas de atuação estão 
estabelecidas no Anexo I. 
 
Artigo 3º - Quando a ocorrência se estender para municípios contíguos, com 
Autoridades Policiais distintas, caberá ao DEPIN, ouvido o Senhor Delegado-
Geral, indicar qual deles ficará responsável pelas diligências de interesse do 
GARCIF. 
 
Artigo 4º - em decorrência da criação do Grupo Avançado de Repressão a 
Crime contra Instituições Financeiras e Similares – GARCIF, sem prejuízo ao 
disposto na Lei n. 11.370/2009, cabe ao Departamento de Polícia do Interior-
DEPIN: 
 
Supervisionar os trabalhos realizados pelo GARCIF, relativos às investigações 
no âmbito das atribuições estabelecidas nesta portaria; 
Estimular a interação do GARCIF com o Poder Judiciário, Ministério Público, 
Polícia Militar e Departamento de Polícia Técnica; 
Interceder junto ao Departamento de Adminstração, Planejamento e Finanças 
da Polícia Civil – DPAF, buscando apoio logístico e financeiro; 
Submeter à Superior apreciação do Delegado-Geral relação nominal dos 
servidores com formação técnica adequada para atuar no GARCIF; 
Exercer o comando técnico e administrativo das ações de repressão e 
apuração dos crimes contra instituições financeiras e similares, ocorridos no 
interior do Estado; 
Solicitar, através do Senhor Delegado-Geral, o apoio dos demais órgãos da 
Polícia Civil sempre que for indispensável para concretização de suas ações; 
Articular-se com a Academia de Polícia Civil e/ou Coordenação de Operações 
Especiais-COE, promovendo cursos de capacitação para os policiais que 
atuarão nas ações de combate e prevenção a crimes contra instituições 
financeiras e similares. 
 
Artigo 6º - Os crimes contra instituições financeiras e similares ocorridos na 
cidade de Salvador e/ou Região Metropolitana serão apurados pelo 
Departamento de Crimes Contra o Patrimônio-DCCP, observando-se, no que 
couber, o que estabelece a presente portaria; 
 
Artigo 7º - As situações não previstas nesta portaria, envolvendo crimes contra 
instituições financeiras e similares, serão apreciadas em conjunto pelos 
Senhores Diretores do Departamento de Polícia do Interior-DEPIN, 
Departamento de Crimes Contra o Patrimônio-DCCP, e o Departamento de 



Inteligência Policial-DIP, que apresentarão sugestões ao Delegado-Geral da 
Polícia Civil para análise e decisão final 
 
Artigo 3º. Esta portaria entre em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições da Portaria n. 297, de 22 de novembro de 2007, publicada no 
DOE de 23.11.2007. 
 

 
ANEXO 

SEDES 
 

Feira de 
Santana 
 

Itabuna 
 

Vitória da 
Conquista 
 

Barreiras 
 

Itaberaba 
 

Juazeiro 
 

ÁREAS DE ATUAÇÃO (COORDENADORIAS REGIONAIS) 
 

Alagoinhas 
 

Ilhéus 
 

Guanambi 
 

Stª 
Maria 
da 
Vitória 
 

Seabra 
 

Senhor do 
Bonfim 
 

Stº Antonio 
de Jesus 
 

Eunápolis 
 

Brumado 
 

Bom 
Jesus 
da 
Lapa 
 

Irecê 
 

Jacobina 
 

Santo Amaro 
 

Teixeira de 
Freitas 
 

Itapetinga 
 

  Euclides da 
Cunha 
 

Serrinha 
 

 Jequié 
 

  Paulo Afonso 
 

 
        
HELIO JORGE OLIVEIRA PAIXÃO 
DELEGADO-GERAL 

 


