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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO EGRÉGIO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL

A ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO BRASIL
– ADEPOL/BRASIL – sociedade civil, entidade de classe de âmbito nacional, com sede social em
Brasília (DF), SRTVS – Quadra 701, Bloco K, sala 801, Ed. Embassy Tower, CNPJ nº
00246718/0001-62, amparado nos termos de seu estatuto (Doc.01), devidamente representado pelo seu
Presidente Marcelo Vargas Lopes (Doc. 02), por intermédio de seu advogado que esta subscreve,
(Doc. 03), vem, mui respeitosamente, perante essa Colenda Corte, com fulcro no art. 103, inciso IX da
Constituição Federal, propor a presente

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
com pedido de
MEDIDA CAUTELAR LIMINAR

em face dos dispositivos, adiante indicados, do Decreto n° 5919, de 8 de março de 2019, expedido
pelo Governador do Estado de Tocantins, o qual elaborou, aprovou e, atualmente em pleno vigor, o
“Manual de Procedimentos de Polícia Judiciária, no âmbito da Polícia Civil do Estado do
Tocantins”, constante de seu Anexo Único a este Decreto - (Doc. 04 e 05).
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LEGITIMIDADE ATIVA, PERTINÊNCIA TEMÁTICA E CABIMENTO DA AÇÃO:
A ADEPOL/BRASIL, respaldada pelo inciso IX do artigo 103 da
Constituição Federal, possui a qualidade para agir em sede jurisdicional concentrada, pois congrega
os Delegados de Polícia de Carreira do País, atendendo, assim, ao requisito da espacialidade, isto é,
além da atuação transregional da instituição, há a existência de associados ou membros em pelo menos
nove Estados da Federação.
A ADEPOL/BRASIL atua na defesa das prerrogativas, direitos e
interesses dos Delegados de Polícia, pugnando pela preservação das Polícias Federal e Civis dos
Estados e do Distrito Federal como instituições permanentes e independentes, destinadas ao exercício,
com exclusividade, das funções de polícia judiciária, e a apuração de infrações penais, exceto as
militares, caracterizando, na espécie, a pertinência entre o seu objetivo estatutário e o interesse na
causa.
A legitimidade da ADEPOL/BRASIL, há muito tempo, já é reconhecida
perante esta SUPREMA CORTE em reiterados pronunciamentos de mérito, que a Associação dos
Delegados de Polícia do Brasil – ADEPOL/BRASIL -, como órgão de atuação política, mantém a
legitimidade exigida no inciso IX do art. 103 da Constituição Federal para a propositura de Ação Direta
de Inconstitucionalidade e a sua atuação deve observar os ditames dos artigos. 1º e 3º dos Estatutos, in
verbis (Precedentes: ADIs 3.263-DF, 3.535-DF e 3.600-DF, j. em 02/05/2007), dentre outras.
Há de se ressaltar que, nos termos do estatuto da Associação dos
Delegados de Polícia do Brasil – ADEPOL/BRASIL, a pertinência temática encontra-se presente para
justificar a propositura da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Enquanto legitimada especial, o caso necessariamente se insere nas
finalidades institucionais específicas da ADEPOL do Brasil, quais sejam:
Art. 1º. A Associação dos Delegados de Polícia do Brasil – ADEPOL-BRASIL é uma
sociedade civil de tempo indeterminado, sem fins lucrativos, entidade de classe de
âmbito nacional, com representação, no mínimo, em nove Estados da Federação, que
congrega todos os delegados de polícia de carreira do país, para a defesa de suas
prerrogativas, direitos e interesses, pugnando pela preservação das Polícias Federal
e Civis dos Estados e do Distrito Federal, como instituições permanentes, destinadas
ao exercício, com exclusividade, das funções de polícia judiciária.
Parágrafo único. A ADEPOL-BRASIL tem sede na cidade de Brasília – Distrito
Federal.
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Art. 2º. A ADEPOL-BRASIL é regida pelo Código Civil, pelas demais disposições
legais aplicáveis e pelo presente estatuto.
Art. 3º. São finalidades da ADEPOL-BRASIL:
I – congregar os delegados de polícia de carreira brasileiros, zelando pelo bom nome
da classe, prestigiando e defendendo, judicial e extrajudicialmente, as prerrogativas,
direitos e interesses das autoridades policiais e da polícia judiciária brasileira;
II – promover cursos, conferências, congressos, simpósios, trabalhos em grupo e
outras atividades similares sobre assuntos de interesse da classe e da instituição
policial;
III – difundir por meio de estudos, pesquisas, traduções e monografias, processos e
métodos modernos de investigação policial, visando essencialmente o respeito à pessoa
humana;
IV – colaborar com a União, Estados, Distrito Federal e entidades privadas, com
estudos e projetos sobre segurança pública;
V – pugnar por remuneração que garanta a independência econômica dos delegados
de polícia brasileiros, observado o princípio de isonomia de vencimentos com as
carreiras jurídicas;
VI – promover a divulgação de matéria jurídica e de outras matérias formativas e
informativas de interesse da classe;
VII – atuar como substituto processual do seu quadro associativo;
VIII – defender o Estado democrático de direito, preservando os direitos e as garantias
individuais e coletivos.

Cumpre destacar que o Anexo Único do Decreto n° 5915, de 8 de março
de 2019, objeto desta ação, regula a criação de um “Manual de Procedimentos de Polícia Judiciária,
no âmbito da Polícia Civil do Estado do Tocantins”, o qual traz um regramento em muitos pontos
distintos daquele previsto no âmbito federal para a atuação investigativa do Delegado de Polícia e da
Polícia Civil de Tocantins, com inovações que exorbitam flagrantemente o seu aspecto regulamentar,
violando a Constituição Federal em inúmeros aspectos, como a competência legislativa da União sobre
a matéria. Essas inconstitucionalidades tocam as finalidades institucionais da ADEPOL do BRASIL,
de modo a tornar cabível a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Ficando, assim, demonstradas a legitimidade ativa, pertinência temática
da autora e cabimento, confia ela em que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgue procedente o
pedido de declaração de inconstitucionalidade, ao final formulado.
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CONTEXTO FÁTICO OBJETO DESTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Foi publicado no Diário Oficial do Estado de Tocantins, no dia 11 de
março de 2019, o Decreto n.º 5.915, de 8 de março de 2019, conforme segue:

O “Anexo Único” do Decreto do Executivo Estadual foi muito além do
poder concedido pelo inciso IV do artigo 84 da Constituição Federal, bem como o inciso II do artigo
40 da Constituição do Estado do Tocantins, ultrapassando, assim, os limites da mera regulamentação
e/ou orientação administrativa, seja como decreto regulamentador de lei, seja como decreto autônomo.
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Note-se que, na realidade, o aludido Decreto, através de seu “Anexo
Único”, criou um verdadeiro sistema paralelo ao Código de Processo Penal, estabelecendo regras
procedimentais e processuais, os quais vão muito além de regulamentar ou orientar atos
administrativos, pois, além de interferir diretamente na rotina de trabalho da Polícia Judiciária, alcança
outras instituições que, neste contexto, não pode e não deve ser afetada pela Administração por meio
de Decreto, citamos como exemplo a imprensa. Além do mais, no âmbito de atribuições da Polícia
Civil, poderá acarretar direcionamento em investigações que possam interessar ou atingir entes do
governo local, uma vez que tais dispositivos permitem a remoção indevida de Delegados de Polícia,
possibilita a exclusão de Presidentes de Inquéritos Policiais específicos por mera conveniência política,
mitiga os limites da investigação, além do mais, coloca em risco o sigilo dos procedimentos, uma vez
que determina que se dê ciência, com antecedência, sobre a realização de diligências a serem
realizadas em órgãos públicos, entre outros.
Esclareça-se ainda que, além de quebrar com sigilos legais de operações
investigativas, o Decreto faz referências a medidas de competência do Poder Judiciário e do Ministério
Público, motivando os Promotores de Justiça Octahydes Ballan Júnior, Diego Nardo e Benedicto
de Oliveira Guedes Neto, enquanto cidadãos, encabeçaram a Ação Popular nº 001037618.2019.8.27.2729/TO visando a anulação do ato governamental, certo que inauguram a referida Ação
Popular com seguinte argumentação:
“Ao ser analisado o “Anexo Único”, vê-se que o Estado do Tocantins, por ato de seu
Governador, do Secretário de Estado da Segurança Pública e do Secretário-Chefe da
Casa Civil, ora requeridos, verdadeiramente editou um “Código de Processo Penal
Estadual” ou paralelo, flagrantemente usurpando competência da União e, dentre
outros absurdos, manu militari, restringindo a liberdade dos profissionais da Polícia
Civil e da própria imprensa.
Não bastasse, dentre outras teratologias, o Decreto quebrou com sigilos legais,
avançando sobre medidas de competência do Poder Judiciário e pondo em iminente
risco a realização de operações de defesa do patrimônio público e da moralidade
administrativa. ” (Grifo no original)

Apesar do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Palmas haver
declarado extinto o processo sem resolução do mérito com base no inciso VI do Artigo 485 do Código
de Processo Civil, sob a fundamentação de ausência de legitimidade ou de interesse processual, é
claramente perceptível o grau e inconstitucionalidade do Decreto que se quer ver anulado.
O Decreto 5.915/19 e seu “Anexo Único” também foi alvo de críticas da
Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins, que apesar de ter se conformado com pequenas
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alterações realizadas no texto e que foram publicadas no Diário Oficial do Estado do Tocantins no dia
15 de março de 2019, a OAB/TO deixou claro o entendimento de que o Governo deseja interferir nas
investigações realizadas pela Polícia Civil, conforme segue:

Gedeon

Pitaluga

convoca

reunião

da

OAB/TO para analisar decreto1
O decreto causou estranheza a classe jurídica, pois traz limitações impostas pelo
Governo do Estado ao trabalho da Polícia Civil em procedimentos investigatórios.
Por: Divulgação
Publicada em: 12/03/2019 18h21min
Atualizada em: 14/03/2019 20h41min
O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Tocantins, Gedeon
Pitaluga, convocou uma reunião com os presidentes de subseções e conselheiros do
Estado para analisarem em conjunto supostas legalidades do decreto 5.915, emitido
pelo Governo do Estado, que trata do manual da Polícia Civil.
O decreto causou estranheza a classe jurídica, pois traz limitações impostas pelo
Governo do Estado ao trabalho da Polícia Civil em procedimentos investigatórios.
Para o presidente da OAB/TO, o decreto pode ferir dispositivos legais e constitucionais
e é papel da OABTO analisar, como guardiã da Constitucionalidade e representante
da sociedade civil organizada.
"O Governo não pode fazer o que bem entender no Estado Democrático de Direito, e
a OAB tem como missão garantir a aplicação da régua constitucional, que estabelece
limites aos Poderes, ao Estado. Vamos analisar o decreto e se houver qualquer
ilegalidade ou inconstitucionalidade no documento, a OAB/TO tomará medidas
cabíveis para fazer garantir o Estado de Direito”, observou Gedeon Pitaluga.
A reunião com presidentes de subseções e conselheiros da Ordem ocorrerá ainda essa
semana.

Constata-se, facilmente, que “Anexo Único” do Decreto 5.915/19 do
Estado do Tocantins, por ato de seu Governador, editou um verdadeiro “Código de Processo Penal
Estadual”, invadindo a competência privativa da União, bem como usurpando atribuições do Poder
Legislativo.

1

- http://primeirapagina.to/noticias/gedeon-pitaluga-convoca-reuniao-da-oabto-para-analisar-decreto / - Acessado em
1º/09/2020
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Visando demonstrar de forma clara o teor contido no Anexo único do
Decreto nº 5.915/2019, bem como a sua disposição estrutural, pede-se vênia para expor seus tópicos:
TÍTULO I
Das disposições preliminares
(arts. 1º e 2º)
CAPÍTULO I
Da notícia de crime
(arts. 3º a 8º)
CAPÍTULO II
Da verificação preliminar de
informações
(art. 9º)
TÍTULO II
Do inquérito policial
CAPÍTULO I
Da instauração
(arts. 10 a 12)
CAPÍTULO II
Da capa do inquérito policial
(arts. 13 a 17)
CAPÍTULO III
Da movimentação
(arts. 18 a 25)
CAPÍTULO IV
Da instrução
Seção I
Das disposições gerais
(arts. 26 a 42)
Seção II
Das intimações
(arts. 43 a 52)
Seção III
Das inquirições
(arts. 53 a 63)
Seção IV
Do reconhecimento e da acareação
(arts. 64 a 67)
Seção V
Da busca e apreensão
(arts. 68 a 76)
Seção VI
Do exame de corpo de delito e das
outras perícias em geral
(arts. 77 a 87)
Seção VII
Da carta precatória
(arts. 88 a 92)
Seção VIII

Do indiciamento e do
interrogatório
(arts. 93 a 103)
Seção IX
Das representações
(arts. 104 e 105)
Seção X
Do relatório
(arts. 106 a 109)
CAPÍTULO V
Da prisão em flagrante
Seção I
Da autuação em flagrante
(arts. 110 a 131)
Seção II
Da concessão e do recolhimento da
fiança
(arts. 132 a 139)
CAPÍTULO VI
Das coisas apreendidas
(arts. 140 a 150)
CAPÍTULO VII
Do sequestro e da
indisponibilidade de bens
(arts. 151 a 153)
CAPÍTULO VIII
Dos incidentes
(arts. 154 a 159)
TÍTULO III
Das providências referentes às
infrações de menor potencial
ofensivo
(arts. 160 a 170)
TÍTULO IV
Das providências relacionadas a
atos infracionais praticados por
crianças e adolescentes
(arts. 171 a 176)
TÍTULO V
Dos livros cartorários
(arts. 177 a 182)
TÍTULO VI
Da estatística policial civil
(art. 183)

TÍTULO VII
Dos serviços de inteligência policial
CAPÍTULO I
Das disposições gerais
(art. 184)
CAPÍTULO II
Das medidas probatórias especiais
(arts. 185 a 187)
CAPÍTULO III
DO LABORATÓRIO DE
TECNOLOGIA CONTRA
LAVAGEM DE DINHEIRO
(arts. 188 a 196)
CAPÍTULO IV
DAS INFORMAÇÕES
TÉCNICAS DE INTELIGÊNCIA
POLICIAL
(art. 197)
Seção I
Do suporte à tomada de decisões
policiais
(arts. 198 a 201)
Seção II
Do suporte de contra inteligência
(art. 202)
Seção III
Da regulamentação procedimental
operacional
(art. 203)
TÍTULO VIII
DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
POLICIAL
(arts. 204 a 207)
TÍTULO IX
DA COLABORAÇÃO
PREMIADA
(arts. 208 a 215)
TÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
(arts. 216 a 224)
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Como se percebe, a pretexto de criar um “manual de procedimentos”,
o Governo do Estado do Tocantins, por meio de Decreto, efetivamente legisla, ignorando o Código de
Processo Penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, as Leis nº 9.099/1995, 9.296/1996 e
12.850/2013, afrontando, abertamente, inciso I do artigo 22 da Constituição Federal.

III
COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL PARA EDITAR DECRETOS
Não se discute a competência do Poder Executivo para expedir decretos
regulamentares, pois decorre da própria Constituição Federal, que no inciso IV do artigo 84 diz:
Artigo 84 - Compete privativamente ao Presidente da República:
(...)
IV – sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e
regulamentos para sua fiel execução. (Grifo nosso)

Certo ainda que em razão do princípio da simetria, a Constituição do
Estado do Tocantins, no inciso II do artigo 40 traz:
Artigo 40 - Compete privativamente ao Governador:
(...)
II - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e, para sua fiel execução, expedir
decretos e regulamentos; (Grifo nosso)

Como se observa, o chefe do Poder Executivo do Estado do Tocantins
possui competência para expedir decretos e regulamentos, todavia, tal competência não é absoluta, já
que a Constituição Federal, bem como a Constituição do Estado do Tocantins impõem limites, pois ao
expedir seus decretos e regulamentos deve observar a finalidade, que é a fiel execução das leis,
visando, com tal ato, dar-lhes maior eficácia.
Conforme se demonstrará adiante, o Governo do Estado do Tocantins
ultrapassou os limites impostos no inciso IV do artigo 84 da Constituição Federal na elaboração, por
decreto, do Manual de Procedimentos de Polícia Judiciária, no âmbito da Polícia Civil do Estado
do Tocantins, pois criando direitos e obrigações, inovando a legislação federal pertinente e, desta
forma, invadiu a competência privativa da União, violando, assim, o inciso I do artigo 22 da
Constituição Federal.
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DECRETOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO
Decreto, de acordo com os doutrinadores brasileiros, é o meio pelo qual

a Administração, através do chefe do Poder Executivo, manifesta sua vontade, desde que não gere
direitos e obrigações, restrições ou benefícios à liberdade e a propriedade do administrado.
Diante dos preceitos constitucionais expostos, visualizam-se três
espécies de regulamento no direito positivo pátrio:
I - Regulamentos de execução;
II – Regulamentos autorizados; e
III – Regulamentos autônomos.
Os dois primeiros, o regulamento de execução e o regulamento
autorizado são exteriorizados através do chamado decreto regulamentar, ao passo que o denminado
regulamento autônomo se apresente sob a forma de decreto autônomo, diga-se de passagem, este
último não possui plena aceitação pela doutrina brasileira.
O decreto regulamentar pressupõe a existência de uma lei a ser
regulamentada, explicada, norteada, ou seja, se faz necessário para dar clareza a determinados pontos
da norma, contudo, nestes casos, o chefe do Poder Executivo jamais poderá inovar, criar, ampliar ou
restringir diretos e obrigações, deverá, sempre, limitar-se aos parâmetros da lei que pretende
regulamentar. Em certos casos, o legislador elabora uma norma genérica, sem se aprofundar no tema,
havendo, por vezes, o necessário complemento, o qual poderá ocorrer por decreto regulamentar.
No caso em tela, pode-se notar que o Decreto 5.915/19 do Estado do
Tocantins não se enquadra na espécie decreto regulamentar, já que não indica a lei a qual se destina,
aliás, em quase sua totalidade, invade a competência da União, já que trata de temas contidos na
legislação federal, tais como Decreto-Lei nº 3.689/41(Código de Processo Penal), Lei nº 8.069/90
(Estatuto da Criança e Adolescente), Lei nº 9.099/1995 (Juizado Especiais Cíveis e Criminais), Lei nº
9.296/96 (Interceptações Telefônicas) e 12.850/2013 (Organização Criminosa), isto para ficarmos nas
principais.
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No direito pátrio somente admite o regulamento autônomo em uma única
situação, aquela prevista no artigo 84, inciso VI, “a”, da Constituição Federal (com a redação dada
pela Emenda Constitucional nº 32, de 11.9.2001):
Artigo 84 - Compete privativamente ao Presidente da República:
(...)
VI - dispor, mediante decreto, sobre:
a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar
aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;

A Constituição do Estado do Tocantins não concedeu ao Governador a
expedição de regulamentos autônomos, uma vez que não encontramos em seu texto nenhuma
referência nos moldes da alínea a do inciso VI do artigo 84 da Constituição Federal.
O decreto autônomo é espécie do gênero decreto executivo, o qual trata
de assuntos ainda não disciplinados pelo legislador, cuidando-se de norma com caráter geral e abstrato,
aplicável a todos os administrados que estejam na mesma situação nele prevista.
Tendo em vista que o decreto autônomo não deriva de lei, isto é, não
busca complementar, respaldar, explicar ou dar maior eficácia ao cumprimento de uma lei, já que ele
próprio será a norma que disciplinará a relação jurídica a qual se propõe, criando, modificando ou
extinguindo direitos e deveres, extraindo seu fundamento de validade diretamente da Constituição
Federal, não havendo, contudo, uma lei intermediária que lhe dê o devido respaldo e lhe imponha os
limites necessários, entretanto, o decreto jamais poderá substituir a lei.

V
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS AUTÔNOMOS
Conforme destacamos no tópico IV, o decreto regulamentar prescinde da
existência de uma lei para que possa ter respaldo, bem como onde encontra seus limites. Desta forma,
caso o decreto regulamentar extrapole tais limites, estaremos diante de uma ilegalidade, não havendo
ofensa direta à Constituição, mas sim a norma infraconstitucional, não sendo permitida, nestes casos,
sua impugnação por meio de ação direta de inconstitucionalidade.
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Nesse sentido é o posicionamento jurisprudencial do Supremo Tribunal
Federal:
Direito Constitucional e Tributário. ICMS: “Guerra fiscal”. Ação direta de
inconstitucionalidade de dispositivos do regulamento do ICMS (Decreto n. 2.736, de
5.12.1996) do Estado do Paraná. Alegação de que tais normas violam o disposto no §
6º do art. 150 e no art. 155, § 2º, inciso XII, letra g, da Constituição Federal, bem como
os arts. 1º e 2º da Lei Complementar n. 24/75. Questão preliminar, suscitada pelo
governador, sobre o descabimento da ação direta de inconstitucionalidade, porque o
decreto impugnado é mero regulamento da Lei n. 11.580, de 14.11.1996, que disciplina
o ICMS naquela unidade da federação, esta última não acoimada de inconstitucional.
Medida cautelar. 1. Tem razão o Governador, enquanto sustenta que esta Corte não
admite, em A.D.I., impugnação de normas de Decreto meramente regulamentar, pois
considera que, nesse caso, se o Decreto exceder os limites da Lei, que regulamenta,
estará incidindo, antes, em ilegalidade. É que esta se coíbe no controle difuso de
legalidade, ou seja, em ações outras, e não mediante a A.D.I., na qual se processa,
apenas, o controle concentrado de constitucionalidade. 2

Por outro lado, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm se firmado
no sentido de se admitir o controle de constitucionalidade sobre os decretos autônomos.
Para Ives Gandra da Silva Martins e Gilmar Ferreira Mendes3 fazem
interessante consideração sobre o assunto, esclarecendo que “a doutrina brasileira enfatiza que
qualquer regulamento que deixe de observar os limites estabelecidos em lei é inconstitucional”.
O limite acima referido diz respeito à matéria tratada pela lei, a qual será
o parâmetro para a devida aferição da ocorrência de extrapolação, inovação ou não da ordem jurídica
regulamentada pelo decreto.
Caso o decreto regulamentar ultrapasse os limites impostos na lei,
inovando-o, estar-se-á diante um decreto autônomo, pois o seu conteúdo não será uma mera
regulamentação ou explicitação da lei.
No mesmo sentido, é o pensamento de Alexandre de Moraes4:
Em relação aos decretos presidenciais (CF, art. 84, IV), o Supremo Tribunal Federal,
após consagrar o entendimento de que existem para assegurar a fiel execução das leis,
entende possível o controle concentrado de constitucionalidade dos denominados
decretos autônomos, afirmando que “não havendo lei anterior que possa ser
regulamentada, qualquer disposição sobre o assunto tende a ser adotada em lei formal.
O decreto seria nulo, não por ilegalidade, mas por inconstitucionalidade, já que supriu
a lei onde a Constituição exige. Nos demais casos, a questão situa-se no âmbito legal,
não possibilitando o conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade”.

2

- BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2155-PR.
Requerente: Governador do Estado de São Paulo. Requerido: Governador do Estado do Paraná. Relator: Sydney Sanches.
Brasília-DF, 1º jun. 2001. Disponível em: <http://www.stf.jus.br>. Acesso em: 31/08/2020.
3
- MARTINS, Ives Gandra da Silva; Mendes, Gilmar Ferreira. Controle concentrado de constitucionalidade: comentários
à Lei n. 9.868, de 10.11.1999. São Paulo: Saraiva, 2001.
4
- MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2003.
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Nestes casos, o entendimento é que houve a violação ao princípio da

reserva legal, ensejando, assim, o conflito do dispositivo diretamente à Constituição Federal. Desta
forma, ao disciplinar determinada relação jurídica por decreto, invadindo matéria que a Constituição
Federal reservou à lei, com exclusão de qualquer outra fonte infralegal, o Poder Executivo incorre em
vício de competência, e, por consequência, o decreto poderá ser impugnado por meio de ação direta
de inconstitucionalidade.
O próprio Supremo Tribunal Federal consolidou a tese da possibilidade
do controle de constitucionalidade dos decretos autônomos, senão vejamos:
Ação direta de inconstitucionalidade. Pedido de liminar. Decreto n. 409,
de 30.12.915.
Esta Corte, excepcionalmente, tem admitido ação direta de inconstitucionalidade cujo
objeto seja decreto, quando este, no todo ou em parte, manifestamente não regulamenta
lei, apresentando-se, assim, como decreto autônomo, o que dá margem a que seja ele
examinado em face diretamente da Constituição no que diz respeito ao princípio da
reserva legal.

Ação direta de inconstitucionalidade n. 3.232-TO6.
Ação direta de inconstitucionalidade. Condição. Objeto. Decreto que cria cargos
públicos remunerados e estabelece as respectivas denominações, competências e
remunerações. Execução de lei inconstitucional. Caráter residual de decreto
autônomo. Possibilidade jurídica do pedido. Precedentes. É admissível controle
concentrado de constitucionalidade de decreto que, dando execução a lei
inconstitucional, crie cargos públicos remunerados e estabeleça as respectivas
denominações, competências, atribuições e remunerações. 2. Inconstitucionalidade.
Ação direta. Art. 5º da Lei n. 1.124/2000, do Estado do Tocantins. Administração
pública. Criação de cargos e funções. Fixação de atribuições e remuneração dos
servidores. Efeitos jurídicos delegados a decretos do Chefe do Executivo. Aumento de
despesas. Inadmissibilidade. Necessidade de lei em sentido formal, de iniciativa
privativa daquele. Ofensa aos arts. 61, § 1º, inc. II, a, e 84, inc. VI, a, da CF.
Precedentes. Ações julgadas procedentes. São inconstitucionais a lei que autorize o
Chefe do Poder Executivo a dispor, mediante decreto, sobre criação de cargos públicos
remunerados, bem como os decretos que lhe dêem execução.

5

- BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 708-DF. Requerente: Procurador Geral
da República. Requerido: Presidente da República. Relator: Moreira Alves. Brasília-DF, 7 ago. 1992. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br>. Acessado em: 31/08/2020.
6
- Brasil. Supremo Tribunal Federal. Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.232-TO.
Requerentes: Procurador-Geral da República e Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Requeridos:
Governador do Estado do Tocantins e Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins. Relator: Cezar Peluso. BrasíliaDF, 14 ago. 2008. Disponível em: < http://www.stf.jus.br >. Acessado em: 31/08/2020.
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Deixamos claro que os decretos autônomos, no que se refere a
possibilidade da realização de controle concentrado de constitucionalidade, se tratam de verdadeira
exceção, pois, em regra, cria relação jurídica reservada à lei.
Ademais, cumpre destacar que o decreto, necessariamente, não precisa
conter dispositivos além da lei em todo o seu texto, admite-se o controle mesmo que apenas
parcialmente extrapole os limites lei que visa regulamentar, sendo o bastante para ser considerado
decreto autônomo. Sendo certo que, em tal situação, o objeto de impugnação e de controle é justamente
a parte que faz com que o decreto se apresente como autônomo, como é o caso do Decreto 5.915/19
do Estado do Tocantins e seu “Anexo Único”.

VI
FATOS QUE REFORÇAM A TESE DE INCONSTITUCIONLIDADE DO DECRETO
5.915/2019 DO ESTADO DO TOCANTIS
Além da Ação Popular proposta pelos membros do Ministério Público,
Promotores de Justiça na qualidade de cidadãos, Octahydes Ballan Júnior, Diego Nardo e Benedicto
de Oliveira Guedes Neto, a movimentação realizada pela Ordem dos Advogados do Brasil –
Seccional Tocantins, tivemos ainda manifestações de entidades de classe representantes da Polícia
Civil local e até mesmo de outras unidades federativas, bem como a Federação Nacional dos Delegados
de Polícia – FENDEPOL (Doc. 06).
Esclareça-se ainda que, o Ministério Público Estadual do Tocantins –
MPTO, representado pelos Promotores de Justiça Benedicto de Oliveira Guedes Neto, Diego Nardo,
Mateus Ribeiro dos Reis, Rogério Rodrigo Ferreira Mota, André Henrique Oliveira Leite, Saulo
Vinhal da Costa e Guilherme Cintra Deleuse, através de requerimento denominado Notícia Fato,
solicitaram junto a Procuradoria Geral da República no Estado do Tocantins, em 22 de maio de 2020
(Doc. 07), para que, no âmbito de sua competência legal, pudesse tomar as providências judiciais
pertinentes ao caso. Entretanto, a Procuradoria Geral da República arquivou a Notícia Fato por
entender que o Decreto 5.915/19 não apresenta qualquer inconstitucionalidade.
Em que pese o entendimento da Procuradoria Geral da República no
Estado do Tocantins, o Decreto 5.915/19 deve ser declarado inconstitucional, pois, apresenta vício de
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iniciativa, invade a competência da União, eis que o conteúdo de seu Anexo Único ultrapassou todos
os limites de um ato regulamentar, criando deveres e obrigações, e, principalmente, possibilitando o
direcionamento de investigações realizadas pela Polícia Civil, uma vez que o governador possui total
controle das operações policiais através do Chefe de Polícia que nomeia e exonera livremente.
Apesar do esmerado esforço do Ministério Público do Estado do
Tocantins em buscar combater os nefastos efeitos do referido Decreto 5.915/19 e seu Anexo Único,
encontra limitações para sua atuação, já que, a competência legal para as providências necessárias
pertence ao Ministério Público Federal, entretanto, a Associação Tocantinense do Ministério Público
– ATMP deixa claro seu posicionamento quanto a plena inconstitucionalidade do referido decreto,
conforme segue:
ATMP solicita atuação da PGJ contra dispositivos do decreto
estadual que disciplina procedimentos da Polícia Judiciária7
A Associação Tocantinense do Ministério Público (ATMP) encaminhou requerimento
a Procuradoria Geral de Justiça, nesta quarta-feira, 15, solicitando a adoção de
providências quanto ao decreto do Governo do Estado que dispõe sobre o Manual de
Procedimentos da Polícia Judiciária, no âmbito da Polícia Civil do Estado do
Tocantins. A entidade de classe considera que o ato do Poder Executivo traz prejuízos
à atuação do parquet.
O Decreto nº 5.915, publicado em 08 de março de 2019, alterado na sequência pelo
Decreto nº 5.918, de 15 de março de 2019, traz em seu conteúdo quatro dispositivos
que atingem prerrogativas e garantias dos Promotores e Procuradores de Justiça do
Ministério Público tocantinense.
Para a ATMP, os títulos II e III do art 9º do decreto afrontam as atribuições
constitucionais do Ministério Público, pois dispõem que a autoridade policial, antes
de instaurar inquérito policial, poderá averiguar a veracidade das informações
levadas a seu conhecimento por meio de Verificação Preliminar de Informações (VPI),
e a partir de então, decidir por prosseguir com as investigações ou arquivar o
procedimento.
Ocorre que a Carta Magna confere privativamente ao Ministério Público a função de
promover a ação penal pública. “O sistema penal acusatório brasileiro conferiu ao
Ministério Público, com exclusividade, a tarefa de promover a ação penal pública,
podendo requisitar a instauração de inquérito policial e diligência que entender
necessária para subsidiar sua atuação”, enfatiza a Associação, ao reforçar que o
artigo limita as prerrogativas do parquet.
Apesar da ressalva feita posteriormente, no sentido de que, caso decida pelo
arquivamento, o delegado de polícia deverá encaminhar a VPI para a apreciação do
Ministério Público, a ATMP considera que é atribuído à autoridade policial poder que
não foi conferido pelo Sistema Processual Penal Acusatório.
Outro dispositivo questionado pela entidade de classe diz respeito ao artigo 75 do
referido decreto, ao dispor que os mandados de busca e apreensão em repartições
públicas deverão ser cumpridos mediante contato antecipado com o dirigente do
7

- http://www.atmp.org.br/artigos/detalhes-doartigo/1018/atmp+solicita+atuacao+do+pgj+contra+dispositivos+do+decreto+estadual+que+disciplina+procedimentos+d
a+policia+judiciaria - consultado em 1º/09/2020
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órgão, mas quando houver risco de frustração por parte deste, será necessária a
autorização do Delegado-Geral da Polícia Civil.
Segundo a ATMP, o art 240 do Código Processo Penal determina que caberá ao
magistrado a apreciação do requerimento de expedição de Mandado de Busca e
Apreensão, seja em caso de inquéritos presididos por autoridades policiais, seja por
parte do Ministério Público. Para a entidade, a comunicação prévia do cumprimento
de mandado poderá frustrar a ação, comprometer a colheita de provas e o sucesso da
diligência e, consequentemente, prejudicar a atuação do parquet.
Outra ilegalidade do decreto refere-se aos artigos 211 e 212 do decreto, que conferem
ao Ministério Público participação secundária nos processos de colaboração
premiada, precedida de solicitação da autoridade policial. “Faz parecer que a oitiva
do Ministério Público seria medida dispensável”, conclui a ATMP, ressaltando ainda
que a Lei nº 12.850/2013 confere ao Ministério Público amplo e irrestrito acesso ao
procedimento de colaboração premiada ab initio.

VII
O DECRETO E SEUS CONFLITOS CONSTITUCIONAIS
Ab initio, tendo em vista que o Decreto 5.915/19 e seu Anexo Único, em
nosso entendimento, ultrapassaram o seu caráter de ato regulamentar, pois o seu conteúdo criou
direitos e obrigações, violando, assim, o princípio da reserva legal contido no inciso II do artigo 5º
da Constituição Federal:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindose aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude
de lei;

Nas palavras do Professor Hely Lopes Meirelles8
Como ato inferior à lei, o regulamento não pode contrariá-la ou ir além do que ela
permite. No que o regulamento infringir ou extravasar da lei, é írrito e nulo. Quando
o regulamento visa a explicar a lei (regulamento de execução) terá que se cingir ao
que a lei contém; quando se tratar de regulamento destinado a prover situações não
contempladas em lei (regulamento autônomo ou independente) terá que se ater nos
limites da competência do Executivo, não podendo, nunca, invadir as reservas da lei,
isto é, suprir a lei naquilo que é da exclusiva competência da norma legislativa (lei em
sentido formal e material). Assim sendo, o regulamento jamais poderá instituir ou
majorar tributos, criar cargos, aumentar vencimentos, perdoar dívidas ativas,
conceder isenções tributárias, e o mais que depender de lei propriamente dita . (Grifo
nosso)

8

- MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 14ª Ed. – Revista dos Tribunais – São Paulo - 1989
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E mais, diante do conteúdo do Anexo Único do Decreto 5.915/19, como
já informado, verifica-se, que a matéria ali tratada, nos termos do inciso I do artigo 22 da Constituição
Federal, é de competência da União, portanto, é inconstitucional.
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico,
espacial e do trabalho; (Grifo nosso)

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou neste sentido em casos
correlatos:
Pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade o ato normativo subalterno
cujo conteúdo seja de lei ordinária em sentido material e, como tal, goze de autonomia
nomológica.
[ADI 3.731 MC, rel. min. Cezar Peluso, j. 29-8-2007, P, DJ de 11-10-2007.]

A derrogação do ato normativo originalmente atacado (Decreto 11.435/2004 do
Estado do Piauí) não impede a formulação de juízo de inconstitucionalidade do ato
superveniente com semelhante conteúdo (Decreto 11.248/2006) (...).
[ADI 3.147 ED, rel. min. Teori Zavascki, j. 28-5-2014, P, DJE de 13-6-2014.]

O Anexo Único do Decreto 5.915/19 do Estado do Tocantins, além de
violar os preceitos constitucionais já mencionados, na realidade, criou um Código de Processo Penal
estadual, disciplinando, de maneira detalhada, sobre a persecução penal na fase pré-processual, isto é,
no curso das investigações e anterior a denúncia, apenas à guisa de ilustração, em seu Título I, Capítulo
II, especificamente no artigo 9º do Anexo Único, traz o que denominaram de Verificação Preliminar
de Informações, ou simplesmente conhecido como “VPI”, que além de não existir no ordenamento
jurídico brasileiro, trouxe a possibilidade de iniciar-se uma investigação policial sem qualquer
controle, seja judicial, seja do Ministério Público, fato que, por si só já viola o inciso VII do artigo
129 da Constituição Federal:
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
(...)
VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar
mencionada no artigo anterior;
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Ressalte-se ainda que o Decreto 5.915/19, através de seu Anexo Único,
chega a dispor sobre a prisão em flagrante, fiança, apreensão em flagrante de adolescente, provas,
intimações, perícias, colaboração premiada etc.
Visando facilitar o entendimento, apesar de termos juntado aos autos o
Anexo Único do Decreto 5.915/19 do Estado do Tocantins, pede-se vênia para apresentar, de maneira
resumida, um quadro comparativo:
ANEXO ÚNICO – DECRETO 5.915/19 - TO

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

TÍTULO I
Das disposições preliminares
(arts. 1º e 2º)
CAPÍTULO I
Da notícia de crime
(arts. 3º a 8º)
CAPÍTULO II
Da verificação preliminar de informações
(art. 9º)
TÍTULO II
Do inquérito policial
CAPÍTULO I
Da instauração
(arts. 10 a 12)
CAPÍTULO II
Da capa do inquérito policial
(arts. 13 a 17)
CAPÍTULO III
Da movimentação
(arts. 18 a 25)
CAPÍTULO IV
Da instrução
Seção I
Das disposições gerais
(arts. 26 a 42)
Seção II
Das intimações
(arts. 43 a 52)
Seção III
Das inquirições
(arts. 53 a 63)
Seção IV
Do reconhecimento e da acareação
(arts. 64 a 67)
Seção V
Da busca e apreensão
(arts. 68 a 76)
Seção VI
Do exame de corpo de delito e das outras perícias em
geral
(arts. 77 a 87)

LIVRO I - DO PROCESSO EM GERAL
TÍTULO I
Disposições preliminares
(arts. 1º a 3º)
TÍTULO II
Do inquérito policial
(arts. 4º a 23)
(...)
TÍTULO VII
DA PROVA
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
(arts. 155 a 157)
CAPÍTULO II
Do exame do corpo de delito e das perícias em geral
(arts. 158 a 184)
CAPÍTULO III
Do interrogatório do acusado
(arts. 185 a 196)
CAPÍTULO IV
DA CONFISSÃO
(arts. 197 a 200)
CAPÍTULO V
DO OFENDIDO
(art. 201)
CAPÍTULO VI
DAS TESTEMUNHAS
(arts. 202 a 225)
CAPÍTULO VII
Do reconhecimento de pessoas e coisas
(arts. 226 a 228)
CAPÍTULO VIII
Da acareação
(arts. 229 e 230)
CAPÍTULO IX
DOS DOCUMENTOS
(arts. 231 a 238)
CAPÍTULO X
DOS INDÍCIOS
(art. 239)
CAPÍTULO XI
Da busca e da apreensão
(arts. 240 a 250)
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Seção VII
Da carta precatória
(arts. 88 a 92)
Seção VIII
Do indiciamento e do interrogatório
(arts. 93 a 103)
Seção IX
Das representações
(arts. 104 e 105)
Seção X
Do relatório
(arts. 106 a 109)
CAPÍTULO V
Da prisão em flagrante
Seção I
Da autuação em flagrante
(arts. 110 a 131)
Seção II
Da concessão e do recolhimento da fiança
(arts. 132 a 139)
CAPÍTULO VI
Das coisas apreendidas
(arts. 140 a 150)
CAPÍTULO VII
Do sequestro e da indisponibilidade de bens
(arts. 151 a 153)
CAPÍTULO VIII
Dos incidentes
(arts. 154 a 159)
TÍTULO III
Das providências referentes às infrações de menor
potencial ofensivo
(arts. 160 a 170)
TÍTULO IV
Das providências relacionadas a atos infracionais
praticados por crianças e adolescentes
(arts. 171 a 176)

TÍTULO IX
DA PRISÃO, DAS MEDIDAS CAUTELARES E DA
LIBERDADE PROVISÓRIA
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
(arts. 282 a 300)
CAPÍTULO II
Da prisão em flagrante
(arts. 301 a 310)
CAPÍTULO III
DA PRISÃO PREVENTIVA
(arts. 311 a 316)
CAPÍTULO IV
DA PRISÃO DOMICILIAR
(arts. 317 e 318)
CAPÍTULO V
DAS OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES
(arts. 319 e 320)
CAPÍTULO VI
Da liberdade provisória, com ou sem fiança
(arts. 321 a 350)
TÍTULO X
DAS CITAÇÕES E INTIMAÇÕES
CAPÍTULO I
DAS CITAÇÕES
(arts. 351 a 369)
CAPÍTULO II
Das intimações
(arts. 370 a 372)

Lei 9.099/95
Juizado especial cível e criminal

Lei 8.069/90
Estatuto da criança e do adolescente

TÍTULO V
Dos livros cartorários
(arts. 177 a 182)
TÍTULO VI
Da estatística policial civil
(art. 183)
TÍTULO VII
Dos serviços de inteligência policial
CAPÍTULO I
Das disposições gerais
(art. 184)
CAPÍTULO II
Das medidas probatórias especiais
(arts. 185 a 187)
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CAPÍTULO III
DO LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA CONTRA LAVAGEM
DE DINHEIRO
(arts. 188 a 196)
CAPÍTULO IV
DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE INTELIGÊNCIA
POLICIAL
(art. 197)
Seção I
Do suporte à tomada de decisões policiais
(arts. 198 a 201)
Seção II
Do suporte de contra inteligência
(art. 202)
Seção III
Da regulamentação procedimental operacional
(art. 203)
TÍTULO VIII
DA COMUNICAÇÃO SOCIAL POLICIAL
(arts. 204 a 207)
TÍTULO IX
DA COLABORAÇÃO PREMIADA
(arts. 208 a 215)

Lei 12.850/13
Organização Criminosa

TÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
(arts. 216 a 224)

Apesar de sua inteira inconstitucionalidade, alguns pontos do Anexo
Único merecem destaque, a começar pelo artigo 9º, do Capítulo II, do Título I, tratado pelo Anexo
Único como “VERIFICAÇÃO PRELIMINAR DE INFORMAÇÕES”
Art. 9º Quando as informações noticiadas não possibilitarem a instauração imediata
de inquérito policial, o Delegado de Polícia mandará averiguar a sua procedência,
por meio de Verificação de Procedência das Informações – VPI, a fim de se confirmar
a existência da infração penal, conforme disposto no § 3º do art. 5º do Decreto-Lei
3.689, de 3 de outubro de 1941, observadas as seguintes regras:
I – a VPI será instaurada por despacho fundamentado da autoridade policial junto
ao sistema PPe/Sinesp e tramitará em cartório no prazo de 30 dias, prorrogável,
justificadamente, até o prazo máximo de 90 dias;
II – terminado o prazo de tramitação da VPI, os autos serão conclusos ao Delegado
de Polícia que, mediante despacho fundamentado, deliberará pelo arquivamento ou
pela instauração de inquérito policial ou outro procedimento previsto em Lei;
III – no caso de arquivamento, a VPI deverá ser encaminhada à apreciação do
Ministério Público;
IV - no caso de instauração de inquérito policial ou outro procedimento previsto em
Lei, deverá o mesmo ser imediatamente protocolado e distribuído pelo sistema e-proc
pelo escrivão do feito, nos termos do art. 7º deste Manual;
V – em sede de VPI não será admitida a expedição de intimações, requisições de
perícias, informações e documentos, nem representação por medidas cautelares, que,
quando necessárias ao esclarecimento formal dos fatos investigados, deverão ser
procedidas no bojo de inquérito policial ou outro procedimento investigativo previsto
em lei federal. (Grifo nosso)
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Como se percebe, o Estado do Tocantins criou um procedimento

exclusivo, sem nenhum paralelo na legislação processual brasileira, e o pior, impede ou dificulta que
o Ministério Público exerça o controle externo da polícia, conforme previsto no inciso VII do artigo
129 da Constituição Federal.
O referido Anexo Único, no Título II, Capítulo IV, Seção II, ao tratar das
intimações, em seu artigo 45, inovou, completamente o sistema processual brasileiro, estabelecendo
diretrizes sem qualquer amparo legal, ou seja, usurpou a prerrogativa da lei ao criar obrigações,
ferindo, desta forma, o princípio da reserva legal:
Art. 46. As intimações poderão ser feitas também por meio eletrônico e aplicativos de
comunicação pessoais, bem como por meio telefônico, observadas as seguintes regras:
I - considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimado efetuar a
visualização da mensagem por meio do aplicativo;
II - a intimação eletrônica será feita por meio de telefone próprio da delegacia de
polícia, com a identificação visual da mesma no perfil institucional;
III - a intimação eletrônica por aplicativo consistirá na remessa de foto correspondente
à intimação prevista no art. 44 e incisos, devendo ser certificado pelo agente a hora e
o dia da remessa e visualização da mesma, e juntada a certidão aos autos do
procedimento policial;
IV - as intimações feitas na forma deste artigo serão consideradas pessoais para todos
os efeitos legais, desde que confirmado o telefone do intimado. (Grifo nosso)

Cumpre consignar que a única norma que estabelece regras para
intimações por meios eletrônicos é a Lei 11.419/2006 – a qual se refere especificamente sobre a
informatização do processo judicial, e mesmo assim, possui uma série de restrições, já que limitou
apenas a duas formas de intimação com o uso da tecnologia eletrônica, uma por meio do Diário da
Justiça Eletrônico em seu artigo 4º, e outra por intermédio do acesso à página de internet em área
específica para a publicação dos atos judiciais contida no artigo 5º da citada lei.
Art. 75. A busca em repartições públicas, quando necessária, será́ antecipada de
contato com o dirigente do órgão onde será́ realizada, aplicando-se, no que couber, o
previsto nesta Seção.
§1o Quando a comunicação com o dirigente ou responsável do órgão puder frustrar a
diligência a ser realizada, a busca realizar-se-á sem esta, mediante prévio despacho
fundamentado do delegado responsável.
§2o A realização de busca em repartição pública deverá ser realizada, em regra, sem
identificação ostensiva, observando-se o sigilo necessário para se evitar o tumulto ou
grave repercussão do fato, cabendo, na forma do parágrafo antecedente, o DelegadoGeral de Polícia Civil decidir sobre a necessidade da busca de forma ostensiva.
§3o É vedado o acompanhamento de busca e apreensão por veículo de imprensa sem
prévia autorização do Delegado-Geral, nos termos do art. 204 e seguintes deste
Manual. (Grifos nosso)
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É do conhecimento público que os mandados de busca e apreensão são

ordens expedidas em razão de uma decisão judicial devidamente fundamentada, logo, a
autoridade policial encarregada de seu cumprimento deverá atender as determinações nos limites ali
estabelecidos, não se permitindo, nestes casos, qualquer ingerência por parte da Administração nas
diligências que devam ser realizadas, especialmente na forma estabelecida pelo citado artigo 75 e seus
parágrafos 1º e 2º do Anexo Único do Decreto 5.915/19 do Estado do Tocantins, pois limita ou dificulta
o cumprimento de uma ordem judicial, podendo, inclusive, frustrá-la.
Ainda discorrendo sobre o artigo 75 do referido Decreto, o seu parágrafo
3º, além de violar princípio da publicidade da administração pública contido no caput do artigo 37
da Carta Magna, nos remete as priscas eras do regime ditatorial que o Brasil sofreu, trazendo,
abertamente mecanismos de censura ao impedir ou dificultar a liberdade de imprensa, ferindo de morte
o teor do artigo 220 da Constituição Federal:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:

------------------------------------------------------------------------------------Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob
qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o
disposto nesta Constituição.
§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade
de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o
disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.
§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.

(Grifos nosso)
Note-se que o parágrafo 1º do artigo 220 diz expressamente que
“Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação
jornalística...”, portanto, se a lei não pode, muito menos um decreto estadual.
Esta Augusta Corte já se manifestou, inúmeras vezes, sobre o princípio
da publicidade da Administração Pública e a liberdade de imprensa e de informação sob o aspecto
constitucional. Sobre o tema, pede-se vênia para reproduzir trechos do voto do Ministro Celso de
Mello no INQ 48319 .

9

- INQ 4831, Min. Celso de Mello, julgado em 5/5/2020. No mesmo sentido, MI 284, Relator(a) p/ Acórdão: Min. CELSO
DE MELLO. http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/decisao4831.pdf - Consultado em 09/09/2020.
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Daí a lição magistral de NORBERTO BOBBIO sobre o tema (“O Futuro da
Democracia”, 1986, Paz e Terra), que assinala – com especial ênfase – não haver,
nos modelos políticos que consagram a democracia, espaço possível reservado ao
mistério.
Esse magistério de NORBERTO BOBBIO tem orientado os sucessivos julgados que
venho proferindo no Supremo Tribunal Federal (Inq 4.827/DF, Rel. Min. CELSO DE
MELLO, v.g.), pois há que se ter presente que o novo estatuto político brasileiro – que
rejeita o poder que oculta e que não tolera o poder que se oculta – consagrou a
publicidade dos atos e das atividades estatais como valor constitucional a ser
observado (RTJ 139/712-732, Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO),
inscrevendo-a, em face de sua alta significação, na própria declaração de direitos e
garantias fundamentais reconhecidos e assegurados pela Constituição da República
aos cidadãos em geral.
Na realidade, os estatutos do poder, em uma República fundada em bases
democráticas, não podem privilegiar o mistério, porque a supressão do regime visível
de governo – que tem na transparência a condição de legitimidade de seus próprios
atos e resoluções – sempre coincide com os tempos sombrios em que declinam as
liberdades e transgridem-se os direitos fundamentais dos cidadãos.
(Grifos e negritos no original)

Por último, mas não menos importante, já nas disposições finais do
Anexo Único do Decreto 5.915/19 do Estado do Tocantins, destaca-se o artigo 224 e seu parágrafo
único, os quais criam responsabilidade disciplinar para os Policiais Civis, ferindo, assim, o principio
da reserva legal:
Art. 224. A inobservância do presente Manual enseja responsabilidade disciplinar, nos
termos da legislação.
Parágrafo único. A Corregedoria-Geral de Polícia adotará as medidas de fiscalização
necessárias ao fiel cumprimento deste Manual, notadamente quanto ao correto registro
e tramitação dos procedimentos de polícia judiciária. (Grifo nosso)

Desta forma, está plenamente demonstrado que o Decreto 5.915 de 8 de
março de 2019 e seu Anexo Único do Estado do Tocantins viola, no mínimo, os seguintes preceitos da
Constituição Federal:
1 – Inciso II do artigo 5º - Princípio da reserva legal;
II – Inciso I do artigo 29 – Invasão de competência da União;
III – Caput do artigo 37 – Princípio da publicidade da Administração;
IV – Inciso VII do artigo 129 – Controle externo da Polícia pelo
Ministério Público; e
V – Artigo 220 e seus parágrafos 1º e 2º - Liberdade de imprensa e de
informação.
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PEDIDO
Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 102, inciso I, alíneas a e
p da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com o artigo 10 da Lei 9.868/99 e
inciso IV do artigo 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a autora
REQUER:
a) Seja apreciada e concedida a Medida Cautelar Liminar,
determinando-se a imediata suspensão da eficácia do Decreto
5.915/19 e seu Anexo Único do Estado do Tocantins;
b) Ao final, seja a presente ação julgada procedente para declarar,
definitivamente, a inconstitucionalidade do ato normativo ora
impugnado.
Termos em que pede e espera total deferimento.
De São Paulo para Brasília-DF, 11 de setembro de 2020.

GEORGE MELÃO
OAB/SP 384.804

Avenida Ipiranga, 919 – 15º andar – cjto 1506 – CEP 01039-000 - Centro/República – fone – 11- 30423177 –
e-mail georgemelao@gmail.com

