
VALORES RESGATADOS PELA PCGO
NO COMBATE À CORRUPÇÃO
ULTRAPASSAM MEIO BILHÃO DE REAIS

por Carmem Curti

   A palavra corrupção já carrega, em sua
etimologia, antes de materializar-se, o
peso do que significa. Do latim
"corruptus", traz a ideia da quebra em
pedaços de alguma coisa - mais
comumente, da confiança ou das relações
estáveis.

   Trazendo o conceito para o Direito, as
interpretações do que significa corrupção
são várias. Para a Lei nº 2.848, de 07 de
dezembro de 1940, prevê, entre os crimes
contra a Administração Pública, a corrup-

ção passiva e a corrupção ativa. Em
ambos os casos os agentes são pessoas
físicas. A Lei nº 12.846, de 1º de agosto
de 2013, a Lei Anticorrupção, há que se
ter a responsabilização administrativa e
civil de pessoas jurídicas pela prática de
atos de corrupção contra a administração
pública, nacional ou estrangeira.

Mas não teme a palavra e seu significado
ou a sua forma de ser quem sabe
combatê-la em sua materialidade.
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Planejamento estratégico garante combate eficaz aos crimes desta natureza em Goiás



   A Polícia Civil de Goiás atuou, nos
últimos anos, com foco especial no
desmantelamento de atividades
criminosas perpetradas por pessoas e
grupos corruptos em todo o estado.
Muitas de suas unidades, como a
Delegacia Estadual de Investigações
Criminais e as Delegacias Regionais por
todo o estado, estão envolvidas em
ações de combate à crimes desta
natureza mas, nesta reportagem,
daremos ênfase às unidades
especializadas. 

   O trabalho destas delegacias devolveu
ao erário público, só em 2021, mais de
meio bilhão de reais, que ficam à
disposição do Judiciário para sanarem o
cenário que os crimes causarem. Um
pouco deste trabalho nós conheceremos
agora, na quarta reportagem especial da
série Polícia Civil em Números - 2021.

DECCOR

   A Delegacia Estadual de Combate à
Corrupção (DECCOR), chefiada pela
delegada Érica Botrel Teixeira, foi criada
pelo governador Ronaldo Caiado, em 14
de julho de 2020. A delegacia dá
continuidade aos trabalhos desenvolvidos
pelo então Grupo Especial de Combate à
Corrupção (GECCOR), criado em maio
de 2019. A delegacia foi criada a partir de
uma preocupação do governo do estado
de repreender infrações penais que
causem prejuízo ao erário e à moralidade
administrativa, bem como enriquecimento
ilícito.

  De 2019, quando ainda era Grupo
Especial, até 2020, foram realizadas seis
grandes operações, garantindo o
bloqueio de mais de R$ 180 milhões de
reais, bem como a apreensão de
inúmeros veículos automotores,
aeronaves e mais de 160 mandados de 
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busca e apreensão. Só isso já justificaria
a imensa necessidade de instituição da
unidade, mas os trabalhos continuaram
com fôlego em 2021.

   Foram 10 operações deflagradas, 365
pessoas indiciadas, 10 servidores
públicos afastados, seis veículos e um
imóvel de alto padrão apreendidos e R$
183.966.752,77 sequestrados, entre
outros números.

 Quatro destas operações tiveram
destaque especial nos trabalhos em 2021:
a Parasitas, a Minnesota, Terra Fraca e
Geminus. 

Em abril, a Operação Geminus investigou,
em Itaguaru, um esquema criminoso que
consistia em possível desvio de recursos
públicos mediante a adulteração do 

preenchimento de cheques destinados ao
adimplemento de contratos municipais.
Os contratos totalizaram o valor de R$
1.177.455,10, e o valor total em fraudes é
de R$ 2.122.313,13.

 Depois, em junho, as operações
Minnesota e Terra Fraca foram
deflagradas. A primeira começou em
novembro de 2020, e destinou-se à
apuração de crimes de estelionato contra
a administração pública mediante fraude
documental, crimes de corrupção passiva
e ativa, lavagem de dinheiro e
organização criminosa.

  A segunda, Terra Fraca, apurou o desvio
de recursos públicos na Agência Goiana
de Infraestrutura, com envolvimento de
empresas privadas, servidores da Agetop
e também do núcleo político e financeiro 
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que gerenciava os contratos da agência,
garantindo pagamentos e
operacionalização de lavagem de
dinheiro. Estima-se que o prejuízo aos
cofres públicos seja de mais de R$ 43
milhões. Foram apreendidos R$
146.020,00 e U$D 4.800.

  Por último, a Operação Parasitas
investigou o desvio de recursos públicos
da área da saúde no ano de 2020,
durante a pandemia de Covid-19. A ação
contou com 123 policiais civis e cumpriu
23 mandados de busca e apreensão,
sendo 21 em Goiânia e dois no estado de
São Paulo. Foram sequestrados valores e
apreendidos bens dos investigados no
montante de R$ 6 milhões, que serão
destinados à reparação dos danos
causados ao erário.

 Onde não houver escrúpulos e
responsabilidade com o que é público, a
DECCOR irá operar.

DRACO

   A Delegacia Estadual de Repressão às
Ações Criminosas Organizadas
(DRACO), capitaneada pelo delegado
Thiago Martimiano, desponta na
resolução de crimes e desmantelamento
de atividades criminosas organizadas,
inclusive as que envolvem agentes
públicos, configurando, assim, corrupção.

 "Temos como atribuição principal
planejar, coordenar e executar, em todo o
estado de Goiás, as atividades de Polícia
Judiciária em relação a esses crimes",
explica Thiago. "Além disso, fazemos um
importante trabalho de monitoramento e
repressão às facções criminosas que
atuam no Estado."

   O delegado explica, ainda, que um dos
nortes da DRACO é a atuação no
combate à lavagem de dinheiro
proveniente das atividades criminosas, 

"de forma que visamos atingir
principalmente a parte patrimonial dos
grupos investigados, a fim de
desestruturar a parte financeira das
quadrilhas, impedindo ou dificultando que
tenham meios para continuar na atividade
ou que ela se mostre lucrativa".

  Com este trabalho, a DRACO bloqueou,
apenas em 2021, R$ 50.871.768,55 em
operações de combate à corrupção, como
a Operação A.V.A.N.T., Garito e Horus.
Mas três destas operações tiveram
destaque neste último ano: a Cherokee, a
Patrocínio Infiel e a Narco Flight.

  A primeira, ocorrida em abril de 2021, é
a Operação Narco Flight, que investigou
uma organização criminosa que traficava
drogas por meio de aviões. Com fazenda,
imóveis e veículos de luxo no bojo dos
seus bens, além de operar aeronaves
para o crime, a organização criminosa era 



reputada como possuidora de um
patrimônio que ultrapassaria os R$ 50
milhões. 

  Na Operação Cherokee, em maio, a
equipe policial identificou e prendeu uma
associação criminosa que, entre os anos
de 2016 a 2018, extorquiu diversos
empresários goianos, mediante a prática
do crime de corrupção, obtendo mais de
R$ 1 milhão em propinas. Os criminosos
identificavam empresas que tinham
interesse em operar em distritos
industriais administrados pelo estado, por
meio da Companhia de Desenvolvimento
Econômico de Goiás (Codego), e, a partir
de então, cobravam propinas para dar
andamento ao processo. A delegacia
finalizou a investigação em julho,
indiciando 11 pessoas.

  Em junho, com a Operação Patrocínio
Infiel, a DRACO identificou a ligação de
advogados goianos com uma organização
criminosa que traficava cocaína no
estado, trazendo o entorpecente da
Bolívia. Foram mobilizados 155 policiais
civis para o cumprimento de 72
mandados judiciais, sendo 39 de busca e
apreensão e 33 de prisão. Foram
bloqueados mais de R$ 49.300.000,00
em contas bancárias movimentadas pelos
investigados, bem como sete imóveis e
dois veículos - um deles blindado.

DERCAP

  A Delegacia Estadual de Repressão a
Crimes Contra a Administração Pública
(DERCAP) é a responsável pela
investigação de crimes de maior
complexidade praticados contra a
Administração Pública, sendo seus
perpetradores agentes políticos,
associação criminosa ou organização
criminosa, responsáveis, muitas vezes,
por causarem danos significativos ao
erário público.
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   O levantamento, realizado entre os
anos de 2018 e 2020, revelou que a
elucidação de inquéritos têm média
nacional de 67,61%; em casos de
violência doméstica, o indicador sobe
para 80%.

   "Os crimes apurados envolvem desvio
de recursos públicos, fraude à licitação ou
corrupção de autoridades públicas, sem
prejuízo da realização das providências
preliminares pelas demais unidades
policiais do Estado de Goiás", explica o
delegado Davi Freire Rezende, titular da
unidade.

   Davi diz, ainda, que a Delegacia Geral
implementou a estratégia de que o
trabalho desenvolvido pela DERCAP deve
impactar especialmente os crimes
ocorridos nas administrações municipais.
Para o trabalho, a delegacia dispõe de
quatro equipes de investigação e é apoia-

da pela "arrojada", segundo descreve o
delegado, equipe administrativa.

   Assim, houve incremento na produção e
conclusão de investigações da DERCAP
em 2021. Entre as operações realizadas,
destacam-se a Operação Tionibus, que
apurou crimes que envolvem licitações e
contratos pela Prefeitura de Trindade; a
Operação Split Pay, no município de
Anápolis, apurando esquema de
“rachadinha” na câmara dos vereadores;
a Operação Culpare Mortuos,
desencadeada para apurar fraude no
Detran Goiás; a Operação Welfare, em
Itapaci, com vistas a apurar supostas
fraudes em licitações para aquisição de
cestas básicas; e a Operação Réplica, em
Pirenópolis, para apurar crimes
envolvendo procedimentos licitatórios e
contratos firmados pela respectiva
prefeitura. 
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   Todas as operações supracitadas foram
de extrema importância e resultaram no
desmantelamento de esquemas que
desviam muito do erário público, mas
chamamos atenção, ainda, para duas
Operações: Coroa de Flores, na cidade
de Goianésia, e Falso Positivo, em
Aparecida de Goiânia.

   A Operação Coroa de Flores mostra a
engenhosidade do crime, pois apura
fraudes em licitação destinada à
aquisição de coroas de flores para
ornamentar cerimônias de velórios, no
município de Goianésia. Já a Operação
Falso Positivo apura o direcionamento da
contratação de um laboratório pela
prefeitura de Aparecida de Goiânia, por
meio do IBGH, que presta serviço no
Hospital Municipal de Aparecida de
Goiânia (HMAP).

  Apenas nestas duas operações, houve
valores estimados do dano ao erário das
investigações iniciadas e operações
iniciadas no período de R$
10.151.374,18, demonstrando, assim, a
importância da DERCAP na linha de
frente deste tipo de investigação.
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apoio do GT3, e a Operação
Enxameação, de 2020, em conjunto com
a Delegacia Estadual de Repressão a
Crimes Rurais (DERCR) - isso garante a
permeabilidade das ações em todas as
frentes necessárias. 

  Só em 2021, a DOT soma R$ 290
milhões em valores recuperados, bem
como mais de R$ 100 milhões em termos
de acordos de parcelamento. Ainda
levando em consideração apenas este
último ano, muitas operações podem ser
citadas como expressivas: as Operações
Porteira Fechada e Tanino, de janeiro;
Último Drink, de fevereiro; Deméter, de
julho; Segador, de outubro; e Peneira de
Vime, de Novembro.

   A Operação Porteira Fechada, que teve
como alvo intermediários na compra e
venda de gado entre os estados de Goiás
e São Paulo, cumpriu, apenas em sua se-

gunda fase, um total de 11 mandados de
busca e apreensão em Goiânia, Trindade,
Corumbaíba e no município de Bambuí,
em Minas Gerais. Um dos envolvidos
chegou a falsificar uma decisão judicial da
Vara de Fazenda Pública Estadual para
conseguir emitir notas fiscais de
transporte sem incidência de ICMS. A
Secretaria da Economia apurou o
montante de R$ 9 milhões em impostos
sonegados apenas pela associação
criminosa investigada. 

 Em outubro, a Operação Segador,
apurando crimes tributários e de falsidade
ideológica supostamente praticados por
meio de empresas interpostas
constituídas em nome de “laranjas”, sem
qualquer lastro financeiro, deixou apurado
que as ações tinham o intuito de lesar os
cofres públicos. Tendo em vista, ainda, o
ICMS, a prática reiterada da conduta
criminosa resultou na apropriação e
prejuízo equivalente a R$ 2 milhões de
reais aos cofres públicos estaduais.

 Na ocasião, a delegada Mayana
Rezende explicou a importância dessa
investigação aprofundada: “Com a
deflagração da operação, a Polícia Civil
espera individualizar a conduta de cada
um dos sócios envolvidos das empresas
e, principalmente, do real proprietário das
empresas noteiras e da comercialização
de grãos, com o levantamento efetivo do
responsável tributário pela sonegação dos
tributos”, afirma. Esse trabalho cuidadoso,
verificado em todas as operações da
DOT, ajuda a desmantelar as
associações que buscam lesar tributos e
encaminhá-las ao Judiciário para que
sejam punidas de acordo.

  Ainda na comercialização de grãos, a
Operação Peneira de Vime, em
novembro, teve como objetivo cumprir 29
mandados de busca e apreensão, 07
mandados de prisão temporária e a sus-

DOT

  A Delegacia Estadual de Repressão a
Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT),
chefiada pela delegada Mayana Rezende,
já traz no nome sua missão: tirar de
circulação criminosos que ganham em
cima da sonegação de impostos e tributos
devidos à sociedade.

  Com grandes ações que envolveram a
recuperação do Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços (ICMS), a DOT
encabeçou, nos últimos anos, a lista do
número de operações, cada uma com
suas diversas fases, para trazer ao erário
público os impostos necessários para o
bom funcionamento da administração.

  A delegacia trabalha, muitas vezes, em
parceria com outras unidades, como na
Operação Solo Carta, de 2019, em
parceria com a Secretaria de Economia e 
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   O imposto refere-se à venda de grãos,
notadamente milho e soja, para outros
estados por meio de empresas de
fachadas criadas em nomes de laranjas
para dissimular os verdadeiros
responsáveis pelo pagamento do tributo.

DO TRABALHO

  A Polícia Civil de Goiás reafirma seu

promisso com o estado ao estabelecer
ações concretas, investir em qualificação,
equipamento e treinamentos, bem como
planejamento estratégico, para continuar
defendendo os cofres públicos e
garantindo uma sociedade funcional e
segura.

pensão das atividades de 17 empresas,
bem como o bloqueio de R$ 60 milhões
das contas dos investigados. Tudo isso
após a investigação apontar indícios de
esquema criminoso criado para sonegar o
Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação devido a Goiás.


