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OFICIO/GAB/SSP Nº 1575/2020

SGD Nº 2020/31009/081631
Palmas/TO, 13 de outubro de 2020.

A Sua Excelência o Senhor
NIVAIR VIEIRA BORGES
Procurador-Geral do Estado do Tocantins
Palmas/TO

Assunto: resposta ao Ofício nº 8233/2020, SDG 2020/09069/034876.

Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral,

Em atenção ao expediente em epígrafe, por intermédio do qual foram
solicitados subsídios para defesa do Estado nos autos da Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 6554, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, presto as seguintes
informações.
Em apertada síntese, cuida-se de ação direta, com pedido de liminar, ajuizada
pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil – Adepol/Brasil buscando seja declarada a
incompatibilidade, com a Constituição Federal, do Decreto nº 5.915, e Anexo Único, de 8 de
março de 2019, do Chefe do Poder Executivo do Estado do Tocantins, mediante o qual foi
aprovado o Manual de Procedimentos de Polícia Judiciária da Polícia Civil.
Aponta a entidade violados os artigos 5º, inciso II, 29, inciso I, 37, caput, 84,
inciso IV, 129, inciso VII, e 220, caput e parágrafos, da Carta Magna.
Aduz excedido o poder regulamentar, com a instituição de sistema paralelo ao
Código de Processo Penal, possibilitando interferência, a depender de conveniência política,
em investigações.
Assevera violado o princípio da reserva legal e usurpada a atribuição da União
para legislar sobre direito processual penal.
Requer a concessão de liminar determinando-se a suspensão da eficácia do
Decreto e, ao final, seja a ação julgada procedente.
A liminar foi indeferida pelo Eminente Ministro relator.
O Estado do Tocantins foi intimado para prestar informações.
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É o relato do necessário.
Ao contrário do que a autora buscam influir no convencimento do Juízo, a
confecção de atos normativos visando minuciar as atividades relativas ao amplo espectro
das atribuições da Polícia Judiciária, objetivando alcançar uniformização de procedimentos e
racionalização de resultados, não se trata de ineditismo ou mesmo endemismo do
Tocantins.
A necessidade de maximizar a eficiência e a administração gerencial das
Polícias Judiciárias, por intermédio da confecção de manuais de procedimentos, é medida
frequente e habitualmente adotada pelas entidades federativas, sendo que, apenas a título
de ilustração, os Estados do Ceará, Pernambuco, Paraíba, Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo
também possuem seus respectivos manuais.
Outra não é a realidade da Polícia Federal, a qual detém a atribuição de
exercer, com exclusividade, as funções de Polícia Judiciária da União, ex vi do art. 144, §1º,
inciso IV, da Constituição Federal, se tendo editado, ainda no ano de 2016, a Instrução
Normativa n° 108, com o fim de regulamentar “a atividade de polícia judiciária da Polícia
Federal (...)”, sendo abordadas, neste ato normativo, as rotinas administrativas que deverão
ser observadas no que se refere a: (i) da notícia de infração penal, (ii) do inquérito policial1,
(iii) Das Infrações Penais De Menor Potencial Ofensivo e (iv) Dos Registros Obrigatórios.
Nesta guisa, uma vez esclarecido que a edição de atos normativos visando à
uniformização de procedimentos de Polícia Judiciária não é uma peculiaridade do Tocantins,
há de se fincar que, sequer, é uma peculiaridade das próprias Polícias Judiciárias, dito que,
os próprios Ministérios Públicos e Tribunais de Justiça, apesar de igualmente regidos pelos
Códigos de Processo Penal e Civil, habitualmente possuem seus respectivos manuais de
rotinas administrativas, como se pode constatar em uma sumária pesquisa em fontes
abertas disponíveis na rede mundial de computadores2.
In casu, imperativo ratificar que as orientações administrativas e
procedimentais inseridas no Decreto nº 5.915/2019, ao invés de irem de encontro às
disposições presentes no Código de Processo Penal, editado dentro da competência
1

Neste ponto são abordadas, de forma detalhada, as peculiaridades referentes às praxes a serem seguidas nos
seguintes pontos: Da Instauração, Da Instrução, Da Movimentação e Atos Cartorários, Das Intimações, Das
Inquirições e Reconhecimento, Do Reconhecimento e Acareação, Da Realização de Oitivas à Distância, Da Busca
e Apreensão, Do Exame Pericial, Dos Outros Atos de Investigação, Da Carta Precatória, Do Indiciamento e
Interrogatório, Da Identificação Criminal, Da Conclusão da Investigação, Da Tramitação Reservada e do Segredo
de Justiça, Da Colaboração Premiada, Da Prisão em Flagrante, Disposições Especiais, Das Providências
Relacionadas a Ato Infracional Atribuído a Adolescente, Da Concessão e do Recolhimento da Fiança, Das Coisas
Apreendidas, Dos Incidentes, Das Medidas Cautelares.
2
A título de exemplo, se têm o Manual de Rotina de Procedimento Penais do Estado do Tocantins, editado por
intermédio do provimento n° 14, de lavra da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Tocantins.
Acessível em http://www.tjto.jus.br/index.php/noticias/5634-cgjus-publica-manual-de-procedimentos-penaisdo-estado-do-tocantins;
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legislativa processual da União, buscam mapear rotinas e condutas padronizadas e racionais,
como forma de preservar direitos e garantias fundamentais dos investigados, testemunhas,
vítimas e autores da fase inquisitiva da persecução penal, bem como ofertar segurança
jurídica para os próprios servidores policiais, que passam a contar com um modelo de
autuação blindado de questionamentos subjetivistas, os quais poderiam ser facilmente
manipulados para atender a interesses pessoalizados e pouco republicanos.
Nesse passo, ainda que seja, de fato, competência legislativa privativa que
assiste à União legislar sobre direito penal e processual (art. 22, inciso I, da CF/88), se
sobressai da mais sumária leitura das disposições do Decreto nº 5.915/2019, que os
dispositivos que substanciam o ato não tratam de processo, mas possuem normas
circunscritas a delimitar o procedimento a ser adotado pelos policiais civis quando da
execução de trabalhos e diligências vertentes as atribuições constitucionais da Polícia
Judiciária.
Por efeito, é do inciso XI, do artigo 24 da Constituição Federal cidadã que se
extrai a constatação de que, “compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre procedimentos em matéria processual”, sendo que, “a
competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência
suplementar dos Estados” (§2º, Art. 24, CF/88).
É das lições do mestre Humberto Theodoro Júnior a mais elucidativa
conceituação doutrinária a respeito da distinção entre processo e procedimento, senão
vejamos:
Processo e procedimento são conceitos diversos e que os
processualistas não confundem.
Processo, como já se afirmou, é o método, isto é, o sistema de
compor a lide em juízo através de uma relação jurídica
vinculativa de direito público, enquanto procedimento é a
forma material com que o processo se realiza em cada caso
concreto.
(...)
O processo, outrossim, não se submete a uma única forma.
Exterioriza-se de várias maneiras diferentes, conforme as
particularidades da pretensão do autor e da defesa do réu.
Uma ação de cobrança não se desenvolve, obviamente, como
uma de inventário e nem muito menos como uma possessória.
O modo próprio de desenvolver-se o processo, conforme as
exigências de cada caso, é exatamente o procedimento do
feito, isto é, o seu rito.
É o procedimento, de tal sorte, que dá exterioridade ao
processo, ou à relação processual, revelando-lhe o modus
faciendi com que se vai atingir o escopo da tutela
Documento foi assinado digitalmente por CRISTIANO BARBOSA SAMPAIO em 13/10/2020 12:38:37.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: ADD191AF00A42541

Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias. S/N
Palmas – Tocantins – CEP: 77.001-900
Tel: +55 63 3218-1800
www.ssp.to.gov.br

jurisdicional. Em outras palavras, é o procedimento que, nos
diferentes tipos de demanda, define e ordena os diversos atos
processuais necessários. (Curso de Direito Processual Civil. Vol.
I, 56ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 156). (Grifamos)
Outra não é a posição da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
(...) a prerrogativa de legislar sobre procedimentos possui
também o condão de transformar os Estados em verdadeiros
laboratórios legislativos. Ao conceder-se aos Entes federados o
poder de regular o procedimento de uma matéria, baseando-se
em peculiaridades próprias, está a possibilitar-se que novas e
exitosas experiências sejam formuladas. Os Estados passariam
a ser partícipes importantes no desenvolvimento do direito
nacional e a atuar ativamente na construção de possíveis
experiências que poderão ser adotadas por outros Entes ou
em todo território federal.” (STF. Plenário. ADI 2922/RJ, Rel.
Min. Gilmar Mendes, julgado em 3/4/2014). (Grifamos)
Apenas a título de reforço argumentativo, há de ser citado que o Estado do
Pernambuco, invocando o permissivo que lhe defere a determinação constitucional quanto à
legislação concorrente dos entes federativos (União, Estados e Distrito Federal) para
legislarem sobre procedimento em material processual, possui, inclusive, um Código de
Procedimentos3, o qual, em densidade analítica idêntica à disposta no Decreto nº
5.915/2019, também elucida, aos servidores públicos que lhe são sujeitos, os caminhos
procedimentais que deverão ser seguidos quando do registro de ações, petições e recursos,
distribuição de feitos, expedição e cumprimento de mandados, cartas, ofícios e requisições,
das periciais judiciais, das certidões, de normas procedimentais especiais em matéria
processual etc.
Desta feita, carece de fundamentos jurídicos legítimos à alegação de que a
confecção de atos normativos complementares às disposições do Código de Processo Penal,
afrontam a Constituição Federal, por vício de inconstitucionalidade formal orgânica (invasão
da competência legislativa da União), bem como a alegação do Decreto trazer, em sua
substância, um Código de Processo Penal paralelo, dito que as normas dispostas no Manual
de Procedimento de Polícia Judiciária são meros desdobramentos analíticos de padronização
e uniformização de procedimentos de execução de atos de Polícia Judiciária, com faceta
claramente suplementar.
Superada a alegação de contaminação na substância da tessitura jurídica das
normas complementares presentes no Decreto nº 5.915/2019, resta avançar aos
fundamentos, presentes na inicial, que dão conta que a forma utilizada também seria
3

Acessível em: https://dizerodireitodotnet.files.wordpress.com/2018/07/codigo-de-procedimento-pe.pdf
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viciada, dito que se trataria de decreto autônomo expedido à margem das situações
expressamente autorizadas pela Constituição Federal.
Em estrita simetria normativa ao que dispõe a Constituição Federal (art. 84,
inciso IV), o Poder Constituinte Derivado Decorrente fez constar, na Constituição do
Tocantins, a determinação de que, compete privativamente ao Governador sancionar,
promulgar e fazer publicar as leis e, para sua fiel execução, expedir decretos e regulamentos
(Art. 40, inciso I, CE).
Sendo assim, ratificando que se encontra na esfera das competências
administrativas, constitucionalmente deferidas ao Chefe do Executivo, a capacidade de
expedir decretos e regulamentos para fiel execução de lei, resta elucidar qual lei estaria o
Governador regulamentando.
Em decorrência das peculiaridades das funções desempenhadas, há estatuto
próprio para disciplinar as atividades dos policiais civis.
À época da publicação do Decreto, encontrava-se em vigor a Lei 1.654, de 6
de janeiro de 2006, que tratava sobre o Estatuto dos Policiais Civis do Estado do Tocantins.
Dentre os deveres funcionais dos ocupantes de qualquer dos cargos que compõe o quadro
da Polícia Civil do Tocantins a norma exigia:
II - abster-se do uso de esforço físico desnecessário, no
cumprimento das atribuições do cargo; (...)
III - zelar pelo desempenho, com presteza e dedicação, dos
cargos que lhe forem incumbidos; (...)
V - manter espírito de solidariedade, cooperação e lealdade
para com seus colegas de serviço; (...)
X - observar as normas legais e regulamentares; (...)
XII- zelar pela economia do material e a conservação do
patrimônio público;
XIII- guardar sigilo sobre assunto da repartição;
XIV- manter conduta compatível com a moralidade
administrativa; (...)
Como decorre da própria natureza das regulamentações estabelecidas em lei
aos servidores públicos, diversos deveres atribuídos aos policiais civis possuem núcleos
permeados de conceitos jurídicos indeterminados, os quais, em conceituação breve, podem
ser definidos como expressões normativas que apresentam um considerável coeficiente de
vagueza e imprecisão, causando-lhe a necessidade de complementação de seus significados,
malgrado as consequências legais de seu descumprimento sejam claras e objetivas.4

4

Neste aspecto final, qual seja, na presença de consequência legal determinada e precisa, é que os conceitos
jurídicos indeterminados se diferenciam, em substancia, das denominadas cláusulas gerais, as quais podem,
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Por efeito, daí nasce a imprescindível necessidade de complementação da lei,
cercando com mandamentos mais específicos e objetivos a imprecisão que, outrora, podiam
gerar dúvidas e a conseqüente adoção de procedimentos diversos para situações idênticas,
dentro do exercício da mesma função pública, gerando desperdício de força,
desconformidade de autuação e inconsistência de resultados.
Nesta guisa, é também daí que nasce o conceito de regime jurídico
administrativo do servidor, que não se limita apenas ao que dispõe seu Estatuto legal
próprio, mas também o que dispõe as normas complementares a esse, editadas com a
intenção de esmiuçar o exercício de deveres e direitos previstos em normas editadas em
nível legal.
A regulamentação dos ditames abstratamente previstos em lei se faz possível
em decorrência da constatação que a Administração Pública possui certas prerrogativas,
instituídas com a finalidade de permitir o desenvolvimento da busca do interesse público,
sendo que, dentre elas, há o poder normativo, de onde decorre o próprio decreto
regulamentar ou de execução.
Analisando a questão, o Supremo Tribunal Federal assim se manifestou:
É cediço na doutrina que ‘a finalidade da competência
regulamentar é a de produzir normas requeridas para a
execução de leis quando estas demandem uma atuação
administrativa a ser desenvolvida dentro de um espaço de
liberdade exigente de regulação ulterior, a bem de uma
aplicação uniforme da lei, isto é, respeitosa do princípio da
igualdade de todos os administrados’ (MELLO, Celso Antônio
Bandeira de. Curso de direito administrativo. 21ª ed. São Paulo:
Malheiros, 2006. P. 336)." (ADI 4.218-AgR, rel. Min. Luiz Fux,
julgamento em 13-12-2012, Plenário, DJE de 19-22013.).(Grifamos)
No mesmo diapasão, o atual Estatuto dos Policiais Civis, instituído pela Lei nº
3.461, de 25 de abril de 2019, prevê, para os servidores, os seguintes deveres:
Art. 96. São deveres, além daqueles já estabelecidos em Lei:
I - zelar pelo desempenho, com presteza e dedicação, dos cargos
e funções que lhe forem incumbidos;
II - manter o decoro e ilibada conduta pública e particular que
assegure a confiança do cidadão, de modo que a manifestação de
posicionamento, inclusive em redes sociais, não deve comprometer a

também em conceituação sumária, mas pertinente, serem consideradas normas impositivas que se compõem
de expressões indeterminadas, mas que não possuem consequências de descumprimento determinadas.
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imagem da corporação nem violar direitos ou garantias fundamentais
do cidadão;
III - manter conduta compatível com a moralidade
administrativa;
IV - agir com reserva, cautela e discrição ao publicar seus pontos
de vista nos perfis pessoais nas redes sociais, evitando a violação de
deveres funcionais e a exposição negativa da corporação;
V - residir no local onde exerce o cargo ou nos termos de
regulamentação própria, em outra localidade preferencialmente
vizinha, se não acarretar inconveniência ao serviço, não fazendo jus
neste caso ao recebimento de diárias;
VI - encaminhar comunicações ou solicitações no âmbito da
Administração sempre diretamente à autoridade hierárquica
imediatamente superior, salvo o que dispõe o art. 93 desta Lei;
VII - manter espírito de solidariedade, cooperação, cordialidade e
lealdade para com seus colegas de serviço;
VIII - apresentar relatório do trabalho realizado, quando exigido
e dentro do prazo estabelecido;
IX - portar, em serviço ou fora do ambiente de trabalho, cartão
de identidade funcional e apresentá-lo sempre que solicitado, salvo se
por razões de segurança seja conveniente não portar;
X - prestar serviço fora do expediente e aos sábados, domingos e
feriados, quando assim exigir a natureza da missão, salvo comprovada
motivação por convicção religiosa;
XI - zelar pela economia dos materiais, suprimentos e serviços
que lhe forem disponibilizados para o serviço;
XII - guardar sigilo sobre assunto da repartição e corporação;
XIII - ser assíduo e pontual ao serviço, evitando ausentar-se do
serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe
imediato;
XIV - concluir, no prazo legal, inquérito policial ou procedimento
disciplinar;
XV - atualizar, regularmente, dados cadastrais, inclusive aqueles
que possam levar à sua imediata localização;
XVI - manter aparelhos de comunicação sempre em modo
silencioso ou com volume adequado, durante o período de serviço;
XVII - manter arquivo e cópia de segurança dos arquivos
necessários, objetivando garantir a sua segurança e a integridade de
seu conteúdo;
XVIII - zelar pela conservação e a boa aparência do patrimônio
público;
XIX - fazer os registros necessários quando da movimentação de
móveis e objetos pertencentes ou disponíveis ao serviço ou que
estejam sob a guarda ou cautela da repartição;
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XX - fazer a manutenção periódica do armamento, coletes
balísticos e algemas, dentre outros materiais de uso pessoal colocado à
disposição para o serviço;
XXI - ter o asseio pessoal, dos instrumentos e do ambiente de
trabalho;
XXII - atender ao público em geral dentro das normas de
urbanidade e sem preferência, salvo o disposto em Lei específica;
XXIII - utilizar de vestimentas próprias ao ambiente de serviço,
sempre de forma respeitosa e quanto a vestimenta de caracterização,
utilizar em conformidade às instruções próprias;
XXIV - fazer constar nos autos despacho fundamentando a
ratificação ou não da prisão em flagrante delito;
XXV - utilizar o e-mail funcional exclusivamente para a execução
de atividades institucionais, preservando o decoro pessoal e tratando,
com urbanidade, não só os destinatários das mensagens, mas também
os terceiros a que elas façam referência;
XXVI - evitar, nos perfis pessoais nas redes sociais, a utilização de
insígnias oficiais e de pronunciamentos oficiais sobre casos em que
atuou, sem prejuízo do compartilhamento ou da divulgação, por meio
dos referidos perfis, de publicações constantes de sites institucionais
ou referentes a notícias já divulgadas oficialmente pela Administração;
XXVII - evitar, em redes sociais, publicações que possam ser
interpretadas como discriminatórias de raça, gênero, condição física,
orientação sexual, religiosa e de outros valores ou direitos protegidos
ou que comprometam os ideais defendidos pela Constituição Federal;
XXVIII - observar as normas relacionadas à segurança da
repartição;
XXIX - cumprir as leis, decretos e atos normativos internos
Importante frisar que tanto a revogada Lei 1.654 de 2006, quanto a vigente
Lei nº 3.461 de 2019, determinam expressamente ao Chefe do Poder Executivo que edite os
regulamentos necessários às respectivas execuções.
Sendo assim, muito mais que permitir, as Leis referenciadas determinam ao
Governador que edite os atos normativos complementares.
Forçoso, pois, concluir que o Decreto nº 5.915/2019 não se trata de decreto
autônomo, mas de mero regulamento administrativo de lei.
Ademais, é importante esclarecer que, além de ser prática comum no âmbito
das Polícias Judiciárias a edição de normas similares, o Manual do Tocantins não surgiu no
âmbito do Estado com o decreto combatido.
Em verdade, o referido ato apenas promoveu uma atualização no Manual de
Procedimentos de Polícia Judiciária do Tocantins que já se encontrava em vigor desde a
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edição da Instrução Normativa da Secretaria da Segurança Pública n° 003/20165, editada em
período governamental sequer coincidente com o mandado do atual chefe do Poder
Executivo.
Como se verifica no bojo da Instrução Normativa SSP n° 003/2016, cerca de
80% (oitenta por cento) das disposições do Manual de Procedimento de Polícia Judiciária,
que não se conhece de qualquer medida judicial que lhe levantou questionamentos, não
sofreu qualquer alteração, sendo perceptíveis apenas adequações referentes às técnicas
redacionais, migração de sistemas eletrônicos de gestão e modernização dos mandados com
as atualizações legislativas supervenientes, cujos textos possuem influência na atividade da
Polícia Judiciária.
A VPI, por exemplo, já existia na Instrução Normativa nº 03/2016, contudo
sem limitação alguma.
Com efeito, antes era possível, em VPI, requerer perícias, medidas judiciais
como interceptação telefônica, realizar intimações e todos os demais atos de investigação,
inclusive o arquivamento diretamente pela autoridade policial, sem qualquer controle do
Ministério Público. Não havia nem mesmo obrigatoriedade de registro.
O novo Manual instituído pelo Decreto questionado proibiu a realização de
perícias, intimações, representação por medidas judiciais, dentre outros, em sede de VPI,
tornando obrigatória a instauração de inquérito policial para tais medidas. E tornou, ainda,
obrigatório o respectivo registro e sua remessa ao Ministério Público, caso a autoridade
policial entenda pelo seu arquivamento.
Nesta guisa, as alterações instadas no novo manual são calcadas, quase que
em exclusividade, no estudo dos resultados positivos gerados com disposições estabelecidas
em legislações complementares das Policias Judiciárias dos demais Estados da Federação, e,
em especial, utilizam como texto base a Instrução Normativa n° 108-DG/PF, editada com o
objetivo de regulamentar a atividade de polícia judiciária da Polícia Federal, da Instrução
Normativa n° 013/2008-DG/DPF, editada com o objetivo de instituir a política de
comunicação social da Polícia Federal e na Resolução n° 004-CSP/DPF, que institui o Código
de Ética da Polícia Federal6.
Em avanço, argumenta a autora que o Decreto n° 5.915/19 pode dificultar ou
frustrar cumprimento de ordem judicial de busca e apreensão em repartições públicas. Ao
contrário do alegado, em nenhum momento o dispositivo impede o cumprimento da
medida, apenas estabelecendo regras para seu cumprimento, a fim de evitar tumulto. O
contato prévio com o dirigente (que pode ser realizado minutos antes do início da
5

Acessível em: https://central3.to.gov.br/arquivo/300662/
As normas vertentes a comunicação social e ao Código de Ética serão melhores abordadas no campo
dedicado a análise dos questionamentos sobre as disposições vertentes a comunicação social da Polícia Civil
6

Documento foi assinado digitalmente por CRISTIANO BARBOSA SAMPAIO em 13/10/2020 12:38:37.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: ADD191AF00A42541

Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias. S/N
Palmas – Tocantins – CEP: 77.001-900
Tel: +55 63 3218-1800
www.ssp.to.gov.br

diligência), previsto na cabeça do artigo, pode, inclusive, ser dispensado, a critério do
delegado de polícia, caso entenda que pode ensejar algum prejuízo à diligência.
Em contínuo, busca-se argumentar quanto à incidência normativa de diversos
dispositivos do Decreto, cujo objeto limita-se a regulamentar a comunicação social policial,
sendo articulado, pela autora da ação, que as determinações são inadequadas com o estado
democrático de direito, por ferirem a liberdade de expressão e causar censura.
Na verdade, ficou ressalvada ao Delegado de Polícia que conduz a
investigação, a prerrogativa de manifestar-se, em nome da Polícia Civil do Tocantins, sobre
os casos em que for responsável. Noutro ponto, em circunstancias em que operações da
Polícia Civil possam gerar repercussão nos meios de comunicação, a Diretoria de
Comunicação da Polícia Civil deverá ser informada. Contudo, para acautelar a sigilosidade
própria da diligência, o aviso ocorrerá apenas após o momento em que se iniciar as
diligências, compatibilizando, assim, a necessária compartimentação prévia da medida
cautelar com a necessidade da centralização de informações institucionais.
As limitações indicadas pelo Manual de Procedimento de Polícia Judiciária são
necessárias e encontram ressonância nos próprios direitos fundamentais dos acusados em
geral.
Em preâmbulo, há de consignar, ainda que a premissa se inicie de forma
substancialmente macro, que, em uma constituição que foi elaborada e promulgada de
forma a privilegiar os valores de uma sociedade tão diversa e ideologicamente plural, é
habitual que, em determinados casos concretos, princípios constitucionais abstratamente
relevantes se choquem e encontrem limitações mútuas.
Desta feita, foge da pertinência do presente uma análise acadêmica quanto ao
fenômeno da colisão de direitos fundamentais, de forma genérica e geral, mas, em
específico, transparece, com clareza solar, a constatação de que, em investigações policiais,
o direito à liberdade de expressão, assim como da liberdade de imprensa, são
constantemente colocados em rota de embate com valores igualmente expressivos, ao
exemplo do princípio da presunção de inocência, preservação da intimidade, da vida privada,
da honra e da imagem das pessoas, do respeito à dignidade da pessoa humana, dentre
outros.
Por efeito, as divulgações sociais dos feitos funcionais executados pelos
órgãos de segurança pública, em especial, pelas Policias Judiciárias, responsáveis,
primordialmente, pela execução de atos preliminares ao próprio início da ação penal, devem
se pautar na concepção de que, pela Constituição Federal, salvo prática atípica de atos, em
suporte ao Poder Judiciário, depois do trânsito em julgado da condenação criminal, o
investigado não é objeto, mas sujeito do inquérito, sendo pessoa presumivelmente inocente,
investido em todos os direitos que esse estado lhe qualifica pelos ditames decorrentes do
estado democrático de direito.
Documento foi assinado digitalmente por CRISTIANO BARBOSA SAMPAIO em 13/10/2020 12:38:37.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: ADD191AF00A42541

Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias. S/N
Palmas – Tocantins – CEP: 77.001-900
Tel: +55 63 3218-1800
www.ssp.to.gov.br

In casu, é exatamente neste palco que devem ser alinhados os direitos
decorrentes da liberdade de manifestação do servidor policial, do direito de liberdade de
imprensa, o qual é potencializado pelo próprio direito do cidadão de ser informado e, em
igualdade de densidade valorativa, o direito do investigado de ser tratado em atenção à sua
dignidade e ao seu estado, até então, de inocência.
Destarte, o que se verifica da leitura dos dispositivos do Decreto,
especialmente após sua revisão, é a constatação de que é assegurado ao Delegado de Polícia
Civil o direito constitucional de se manifestar, perante a imprensa, enquanto investido em
sua função pública e em situações dela decorrentes. Entretanto, nesta qualidade, há de se
ter em mente que a pessoa se afasta de suas características sociais enquanto cidadão
individualmente considerado, avançando para ocupar uma posição superior, de viés
institucional, sendo que a responsabilidade por seus dizeres podem e serão imputadas à
Polícia Civil, até mesmo para fins de responsabilização civil do estado, em caso de abusos.
Neste cenário, ao passo em que o Decreto verbera que “falará em nome da
Polícia Civil do Estado do Tocantins o delegado de polícia que conduz a investigação”, proíbe,
por outro lado, que este transmita suas opiniões pessoais sobre investigados e investigações
em andamento, vez que, naquele momento, não há de se perquirir sobre os valores,
princípios e ideologias pessoais, mas tão somente aos valores, princípios e ideologias
institucionais.
Desta feita, é de presumir que as pessoas naturais que ocupam os cargos de
Delegado de Policia Civil são ideologicamente plurais, com convicções políticas, filosóficas e
religiosas diversas umas das outras. Contudo, enquanto Delegados de Polícia, ao se
manifestar quanto a fatos vinculados à sua função pública, ou dela decorrentes, devem
aniquilar potenciais subjetivismos, se investidos em vestes puras de agentes do estado,
manifestando-se com base em valores e princípios meramente institucionais, tornando a
Administração Pública impessoal e mais eficiente, como o quer, inclusive, a Constituição
Federal (Art. 37 da CF/88).
Outro também não é o espírito da norma que proíbe o Delegado de Polícia de
divulgar, durante as investigações e nas entrevistas que conceder, o nome dos investigados,
as técnicas de investigação que serão, ou foram utilizadas, informações sigilosas que
constem dos autos7 ou de qualquer outra informação que possa comprometer as
investigações.
Imperativo esclarecer que, o título vertente à Comunicação Social Policial do
Decreto ora questionado foi fortemente baseado em uma compilação dos ditames presentes
na Instrução Normativa n°13/2008/DG/DPF, editada pela Polícia Federal com o objeto de
instituir a política de comunicação social da polícia federal, bem como das questões
7

Ao exemplo de dados fiscais, bancários e resultante de afastamentos judicialmente autorizados de sigilo das
telecomunicações.
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correlacionadas, presentes na Lei Federal 4.878/65, a qual dispõe sobre o regime jurídico
peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal.
Ambas as disposições foram objeto de controle de constitucionalidade
concentrado, perante o Supremo Tribunal Federal, por intermédio do manejo da Ação de
Descumprimento de Preceito Fundamental n° 270, iniciada pela Associação Nacional dos
Delegados de Polícia Federal, à época, também sobre o pretexto de que as normas em
questão limitariam, injustamente, a liberdade de expressão dos Delegados de Polícia
Federal.
Por questões processuais preliminares, a ação não teve seu mérito julgado8.
Ainda assim, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se, em seu parecer, quanto ao
mérito da questão, o que fez nos seguintes moldes:
(...) As normas impugnadas preveem proibições funcionais
diretamente relacionadas às manifestações do cidadão
investido em função pública: servidor público, portanto. A
limitação ao direito fundamental da liberdade de expressão não
ocorre no plano privado, apenas busca manter condições
adequadas e não conflituosas de exercício da função pública. A
liberdade dos agentes públicos difere, em certos aspectos, da
que detêm como cidadãos não investidos em função estatal.
Justificam-se certas restrições impostas pela supremacia do
interesse público e pelo vínculo jurídico que mantêm com a
administração. Nessa perspectiva, a doutrina diferencia a
liberdade administrativa da civil: Diferentemente do Direito
Privado, onde a liberdade dos particulares está ligada à ideia de
licitude (ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo
senão em virtude de lei), no âmbito do Direito Administrativo, a
liberdade do administrador público decorre da lei. (FURTADO,
Lucas Rocha. Curso de Direito Administrativo. 3. ed. Belo
Horizonte: Fórum, 2012, p. 545).
Trata-se do que a doutrina denomina de relações especiais de
sujeição, como observa PAULO GUSTAVO GONET BRANCO: Em
algumas situações, é possível cogitar-se de restrição de direitos
fundamentais, tendo em vista acharem-se os seus titulares
numa posição singular diante dos poderes públicos. Na
expressão de VIEIRA DE ANDRADE, “por vezes os titulares de
direitos fundamentais não são meros indivíduos”. É o que
ocorre com os militares, com os funcionários públicos, com os
presos, com os internados em estabelecimentos públicos ou
8

Foram acolhidas as preliminares de ilegitimidade ativa ad causam, de deficiência na representação processual
e de ofensa reflexa.
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com os estudantes em escola pública. O estado peculiar em que
se encontram essas pessoas induz um tratamento diferenciado
com respeito ao gozo dos direitos fundamentais. (MENDES,
Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo
Gustavo Gonet. Hermenêutica constitucional e direitos
fundamentais. Brasília: Brasília Jurídica, 2002, p. 191-192)
O reconhecimento dessas relações especiais de sujeição
permite flexibilizar, de maneira limitada e proporcional, alguns
direitos do indivíduo servidor público. O potencial de geração
de conflitos inspira a vedação legal, a qual prescreve maior
rigor em se tratando de agentes integrantes da estrutura de
segurança do estado.
Para DI PIETRO, atos de servidor, na medida em que afetem o
serviço público, podem interessar à administração e levá-la a
punir disciplinarmente a má conduta, até fora do cargo. (DI
PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 17. ed. São
Paulo: Atlas, 2004, p. 526-527.) Ao mesmo tempo, para
configurar ilícito disciplinar, mau comportamento na esfera
privada de servidor deve surtir reflexos na vida funcional, sob
pena de caracterizar-se ausência de nexo causal. (Grifamos).
Nesta medida, resta evidente que agentes públicos encontram-se em relação
especial de sujeição perante o Estado e, em alguns casos, sofrem restrições de direitos
fundamentais não aplicáveis aos demais cidadãos. Pode o Estado limitar, atento ao princípio
da proporcionalidade, a liberdade de expressão de seus servidores. (Parecer nº
156.837/2016-AsJConst/SAJ/PG, Procuradoria-Geral da República, ADPF 270/DF).
Por fim, em encerramento do enfrentamento da questão, considera-se
pertinente rememorar que a Polícia Judiciária lida, diariamente, com investigações cujos
objetos, se ventilados de forma pouco criteriosa ou desatenta aos direitos fundamentais de
envolvidos, podem gerar avanços abruptos e indevidos, praticados pelo Estado (presentado
pelo Delegado de Polícia), em desfavor do cidadão que, nesta altura, ainda deve ser tratado
com a inocência que detém. Não é demais citar, apenas para ilustrar o que se diz de forma
abstrata, o caso conhecido como “Escola Base”, onde, em 1994, dois donos de uma escola
infantil, que, futuramente, sequer seriam indiciados em inquérito policial, foram
apresentados à imprensa como estupradores de crianças, sendo que, até os presentes dias,
não conseguiram recuperar-se socialmente daquelas manifestações iniciais, a despeito de
adquirido direito subjetivo de serem indenizados pelo Estado e por alguns órgãos da
imprensa.9
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Sendo assim, direitos subjetivos, despidos que são, de caracteres absolutos,
devem ser exercidos em sopesamento com os direitos pertencentes a terceiros. Dessa
forma, não há qualquer “mordaça ou censura” a ser inquinada ao Decreto Estadual n°
5.915/2019.
Aliás, como é sabido, no mesmo sentido da preservação de direitos e
garantias fundamentais dos investigados, testemunhas, vítimas e autores foi editada
recentemente a Lei nº 13.869, de 5 de setembro de 2019, que dispõe sobre os crimes de
abuso de autoridade.
Por todo o exposto, verifica-se que é mentira a alegação de que o Manual
retirou dos Delegados o poder de investigação. Nem poderia retirar, já que os poderes de
investigação são definidos por Lei e não podem ser revogados por decreto.
A verdade é que após a edição do Manual a Polícia Civil continuou exercendo
normalmente todas as suas atividades, inclusive operações de combate à corrupção, ao
tráfico de drogas, homicídios ou crimes contra o patrimônio.
A verdade é que o Manual implementou um conjunto de recursos para dar
transparência e fixar critérios objetivos e impessoais de atuação da polícia judiciária.
A verdade é que após a fixação de regras a produtividade da Polícia Civil
aumentou de forma substancial conforme revelam seus indicadores. Confira abaixo o
resumo dos principais dados e a íntegra do balanço 2018/2019 nesse endereço eletrônico
https://central3.to.gov.br/arquivo/502257/:
Indicador
2018
2019
Variação
INQUÉRITOS INSTAURADOS POR PORTARIA
3.921
8.473
+ 116,1%
INQUÉRITOS INSTAURADOS POR FLAGRANTE

2.783

4.426

+ 59%

AUTORES PRESOS

2.693

4.244

+ 57,6%

AUTOS DE INVESTIGAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
(AIAI) POR PORTARIA

137

257

+ 87,6%

AUTOS DE INVESTIGAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
(AIAI) FLAGRANCIAL

122

184

+ 50,8%

INFRATORES APREENDIDOS

154

243

+ 57,8%

3.439

5.531

+ 60,8%

TCO´s INSTAURADOS

Apesar de o Manual existir desde 2016, apenas diante do novo decreto em
2019 três promotores de justiça ajuizaram, como cidadãos, ação popular (os promotores que
tinham atribuição/competência para propor medidas judiciais não entenderam haver razão
para ajuizar ações) para questionar a constitucionalidade do Decreto. A matéria foi
submetida à jurisdição da 2ª Vara da Fazenda Pública de Palmas. A Ação Popular nº
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0010376-18.2019.8.27.2729/TO foi extinta sem julgamento de mérito em 07/02/2020,
conforme decisão em anexo. Não houve recurso dos autores.
A denúncia de inconstitucionalidade do Decreto foi feita perante o Ministério
Público Estadual, que instaurou a Notícia de Fato nº 2019.0001462, para apurar eventual
ilegalidade do referido Decreto. O procedimento foi arquivado em 06/02/2020, sob o
entendimento de que competia à Procuradoria-Geral da República (PGR) o questionamento
de ato normativo estadual em face da Constituição Federal, conforme decisão em anexo
(doc. 10), sendo dado conhecimento da decisão ao Sr. Procurador da República Chefe do
MPF no Estado, que não ajuizou nenhuma outra ação.
Após provocação do MPE, A Procuradoria-Geral da República se manifestou
de maneira conclusiva e definitiva pela constitucionalidade do Manual conforme Ofício nº
374/2020-AJCONST/PGR-00280660/2020, concluindo que “não há motivos suficientes para
atuação do Procurador-Geral da República na via do controle concentrado de
constitucionalidade”, pelo que a notícia de fato foi arquivada.
O prosseguimento de todas as investigações policiais, as diversas matérias
veiculadas sobre as ações da polícia civil desde a edição do Manual de Procedimentos,
inclusive sobre operações de combate à corrupção, o aumento da produtividade da polícia
judiciária e o arquivamento de todos os diversos procedimentos, judiciais ou
administrativos, notadamente a decisão final da PGR quanto à inexistência de
inconstitucionalidade no Manual de Procedimentos de Polícia Judiciária comprovam que não
houve qualquer tipo de irregularidade ou de limitação às atividades de polícia judiciária ou
da publicidade de seus atos.
As alterações inseridas promoveram o fortalecimento institucional da Polícia
Civil, afastando a pessoalidade e o subjetivismo dos policiais.
São essas, pois, Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral, as informações que
temos, por ora, para prestar e subsidiar a defesa do Estado nos autos da ação popular em
epígrafe.
Por fim, nos colocamos à disposição para eventuais outros esclarecimentos
por ventura considerados necessários.
Atenciosamente,

CRISTIANO BARBOSA SAMPAIO
Secretário de Estado da Segurança Pública
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