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DIVISÃO DE ASSESSORIA TÉCNICO-POLICIAL

Processo: 201900007007632

Nome: CENTRAL DE FLAGRANTES DA 3ª DRP - ANÁPOLIS

Assunto: orientação quanto a permanência de jornalistas na central de flagrantes da 3ªDRP/Anápolis

PARECER DATP/DGPC- 06652 Nº 292/2019

Trata-se de memorando n° 34/2019, datado de 05 de fevereiro de 2019, expedido pela Central de Flagrantes de Anápolis - Grupo "A",
no qual solicitada apreciação e deliberação sobre a proibição ou não do acesso de repórteres radialistas aos procedimentos lavrados na Central de
Flagrantes de Anápolis.

Em suma,  narra  que  é  costume já  antigo naquela  Central  de  Flagrantes  que  os  repórteres  radialistas  tenham acesso  a  todos  os
procedimentos policiais registrados no plantão, o que ocorre, normalmente, por volta das 5h da manhã, todos os dias.

Considerado o teor do Despacho n.º 337/2019-AGSPJ/SPJ (evento n.º 5951821), os autos foram remetidos a esta Assessoria Técnico-
Policial, para análise e manifestação (evento n.º 6080891).

É o relatório. Passa-se ao exame.

Evidente que importantes interesses estão em colisão, de um lado, o direito de acesso a informação, e, de outro, o direito à privacidade
e o sigilo necessário à efetividade das investigações. Nesse cenário, a resolução do presente conflito passa pela ponderação de interesses, de modo que
se possa compatibilizá-los, sem que haja o sacrifício total de um em detrimento do outro.

O direito de acesso a informação encontra fundamento no art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição da República, que assim dispõe:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 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:

(...)

 XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da
lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

Referido direito foi regulamentado pela Lei federal n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011, e, no âmbito do Estado de Goiás, pela Lei
estadual n.º 18.025, de 22 de maio de 2013, pelo Decreto estadual n.º 7.904, de 11 de junho de 2013 e pela Portaria n.º 224/2016-GDGPC, expedida pelo
Excelentíssimo Senhor Delegado-Geral da Polícia Civil.

Consoante os documentos que regem a matéria, a publicidade das informações é o preceito geral e o sigilo, a exceção, pelo que apenas
deve ser restrito o acesso a dados classificados em grau de sigilo reservado, secreto ou ultrassecreto, protegidos por sigilo previsto em legislação
específica ou por segredo de justiça, referentes a investigações policiais, a sindicâncias, a processos administrativos disciplinares em curso, de natureza
pessoal e decorrentes das atividades correicional e de inteligência.

Essas  exceções  estão  enumeradas  no art.  4º,  da  Lei  estadual  n.º  18.025,  de  22 de  maio  de  2013,  que  dispõe sobre  o  acesso  a
informações e a aplicação da Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, no âmbito do Estado de Goiás. Confira-se:

Art. 4º O direito de acesso a informações de que trata esta Lei será franqueado às pessoas naturais e jurídicas, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma
transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, vedada a sua aplicação:

I - às hipóteses de sigilo previstas na legislação, como fiscal, bancário, de operações e serviços no mercado de capitais, comercial, profissional, industrial e segredo
de justiça;

II - às informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do
Estado;

III - às informações relativas a atividade empresarial de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado obtidas pelas agências reguladoras ou por outros órgãos ou
entidades no exercício de atividade de controle, regulação e supervisão da atividade econômica cuja divulgação possa representar vantagem competitiva a outros
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agentes econômicos;

IV - às informações relativas a processos de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, bem assim
às referentes a procedimentos de fiscalização, investigação policial, sindicâncias e processos administrativos disciplinares, enquanto não concluídos.

A par  das  informações  de  acesso  restrito,  existem outras  que,  por  sua  natureza,  o  interesse  público  requer  a ampla divulgação,
inclusive as leis de regência determinam a publicação em sítios eletrônicos, com vistas à democratização e à potencialização do acesso da sociedade.
Nessa medida, dispõe o art. 6º, da Lei estadual n.º 18.025, de 22 de maio de 2013, sobre a transparência ativa, oportunidade em que preceitua:

Art. 6º Independentemente de requerimento, os órgãos e as entidades da administração estadual referidos no art. 2º deverão promover a divulgação de informações
públicas de interesse coletivo ou geral, produzidas ou custodiadas, no âmbito de suas competências, sendo obrigatória a sua disponibilização em seus sítios na
Internet, local em que deverá ser implementada seção específica para a divulgação de tais dados.

§ 1º Da divulgação das informações a que se refere o caput deverão constar, no mínimo, dados inerentes a:

I - estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, principais cargos e seus ocupantes, endereços e telefones das respectivas unidades; e horários de
atendimento ao público;

II  -  programas, projetos,  ações,  obras e atividades,  com indicação da unidade responsável,  principais metas e  resultados e,  quando existentes,  indicadores de
resultado e impacto;

III - repasses ou transferências de recursos financeiros; 

IV - execução orçamentária e financeira; 

V - procedimentos licitatórios realizados e em curso, inclusive os respectivos editais, anexos e resultados, além dos contratos celebrados; 

VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade;

VII - contato da autoridade de monitoramento, designada nos termos do art. 69 desta Lei, com indicação do telefone e correio eletrônico do serviço de informações
ao cidadão;

VIII - à remuneração e ao subsídio recebidos por ocupante de cargo, emprego ou função, incluindo auxílios, ajudas de custo, jetons e quaisquer outras vantagens
pecuniárias dos servidores, de maneira individualizada;

IX – mensagens de veto do Governador do Estado em relação às proposições legislativas aprovadas pela Assembleia Legislativa;

X – outros, exigidos em lei.

Transpassadas essas lições ao caso em análise, tem-se que nos procedimentos policiais (Registro de Atendimento Integrado, Termo
Circunstanciado de Ocorrência, Boletim de Ocorrência Circunstanciado e Auto de Prisão em Flagrante), é registrado a notícia da infração penal, com
todas as suas circunstâncias, contendo, de regra, a qualificação das partes (comunicante, testemunha, vítima e investigado). Trata-se, pois, do ponto de
partida das investigações a serem iniciadas pela Polícia Civil.

O inquérito policial, por seu turno, trata-se de procedimento administrativo, inquisitório e preparatório,  presidido pela autoridade
policial, instaurado com o objetivo de se identificar fontes de prova e de se colher elementos de informação, com vistas a apuração da infração penal.

Em regra, os procedimentos investigatórios devem tramitar de maneira sigilosa, a fim de assegurar a eficácia das investigações. A
propósito, avalie-se o disposto no art. 20 do Código de Processo Penal:

Art. 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Parágrafo único. Nos atestados de
antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes a instauração de inquérito contra os requerentes.

A publicidade no inquérito policial e em qualquer procedimento de atribuição da polícia judiciária é exceção, podendo se revelar
importante em determinados casos específicos, a exemplo da divulgação do retrato falado de suspeitos e da conclusão de investigações como forma de
se permitir o controle social, e, mesmo assim, resguardada a imagem e qualificação de vítimas e testemunhas.

Perceba-se, pois, que se encontra excluído do alcance do direito a informação a divulgação de dados de qualificação pessoal contidos
nos procedimentos policiais ainda não concluídas, vez que acobertados por sigilo conferido pela lei, no caso, pelos artigos 20 do Código de Processo
Penal e 4º, da Lei estadual n.º 18.025, de 22 de maio de 2013.

Nessa toada, as informações pessoais concernentes à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas envolvidas em
procedimentos de investigação policial (comunicante, testemunha, vítima e suposto autor), tem acesso restrito aos advogados das partes, aos agentes
públicos legalmente autorizados e à pessoa a qual se referem as informações, pelo prazo máximo de 100 (cem) anos, a contar da data de sua produção.

Avalie-se, a respeito, o disposto no art. 56, da Lei estadual n.º 18.025, de 22 de maio de 2013, e nos arts. 4º, 6º e 31, da Lei federal n.º
12.527, de 18 de novembro de 2011:

Art. 56.  As informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem, detidas pelos órgãos e pelas entidades da administração estadual abrangidos
pelas disposições do art. 2º:

I - terão seu acesso restrito a agentes públicos legalmente autorizados e a pessoa a que se referirem, independentemente de classificação de sigilo, pelo

prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da data de sua produção; e

II - poderão ter sua divulgação ou acesso por terceiros autorizados por previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que se referirem.

Parágrafo único.  Caso o titular das informações pessoais esteja morto ou ausente, os direitos de que trata este artigo assistem ao cônjuge ou companheiro, aos
descendentes ou ascendentes, conforme o disposto no parágrafo único do art. 20 da Lei federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e na Lei federal nº 9.278, de 10
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de maio de 1996. (grifei)

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

I - informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato; 

II - documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato; 

III - informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do
Estado; 

IV - informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável;

V - tratamento da informação: conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição,
arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação; 

VI - disponibilidade: qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados; 

VII - autenticidade: qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema; 

VIII - integridade: qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino; 

IX - primariedade: qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações.  (grifei)

Art. 6º Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a: 

I - gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação; 

II - proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade; e 

III - proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. 

Art. 31.  O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem
como às liberdades e garantias individuais. 

§ 1o As informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem: 

I - terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de produção, a
agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem; e 

II - poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem. 

§ 2o  Aquele que obtiver acesso às informações de que trata este artigo será responsabilizado por seu uso indevido. 

§ 3o  O consentimento referido no inciso II do § 1o não será exigido quando as informações forem necessárias: 

I - à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para utilização única e exclusivamente para o tratamento médico; 

II - à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previstos em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que as
informações se referirem; 

III - ao cumprimento de ordem judicial; 

IV - à defesa de direitos humanos; ou 

V - à proteção do interesse público e geral preponderante. 

§ 4o  A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de
apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior
relevância. 

§ 5o  Regulamento disporá sobre os procedimentos para tratamento de informação pessoal. (grifei)

Veja-se que, em atendimento às prescrições legais, a Polícia Civil do Estado de Goiás, no Anexo III, da Portaria n.º 224/2016-GDGPC,
que classificara as informações sigilosas e define as informações pessoais no âmbito da Polícia Civil do Estado de Goiás e dá outras providências,
definira os dados constantes em registros digitais de ocorrência, boletins eletrônicos de ocorrências e peças de polícia judiciária, como informações
pessoais, submetidas, portanto, à exceção legal de sigilo:
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Assim, realizado o necessário sopesamento dos interesses em conflito, há de prevalecer, no caso, o direito à privacidade das pessoas
qualificadas nos procedimentos policiais e o sigilo necessário à elucidação da infração penal, devendo ser negado, portanto, o acesso direto de repórteres
radialistas aos procedimentos policiais lavrados/registrados pela Polícia Civil.

Ademais, a conduta do policial consistente em permitir o acesso direto de repórteres a dados constantes em procedimentos policiais,
que deveriam permanecer em segredo, ou, ainda, facilitar-lhe a revelação, deve ser tipificada como infração disciplinar e crime previsto no art. 325 do
Código Penal Brasileiro, que assim dispõe:

Violação de sigilo funcional

Art. 325 - Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave.

§ 1o Nas mesmas penas deste artigo incorre quem: (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

I – permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de
informações ou banco de dados da Administração Pública; (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

II – se utiliza, indevidamente, do acesso restrito. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

§ 2o Se da ação ou omissão resulta dano à Administração Pública ou a outrem: (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

Ressalvamos, todavia, a impossibilidade de sacrifício total do direito de acesso a informação, devendo ser avaliada a possibilidade de
serem prestadas informações sobre os procedimentos policiais lavrados a partir da regulamentação normativa sobre a prestação de informações no
âmbito da Secretária de Estado da Segurança Pública do Estado de Goiás.

Nessa perspectiva, por força do disposto no art. 10, §2º, da Portaria nº 1904/2014/SSP, é de atribuição exclusiva da Gerência do
Observatório de Segurança Pública, por meio de sua Coordenação de Estatística e de Análise Criminal, a realização e divulgação de estatística e análise
criminal, o acesso as informações e bancos de dados, a guarda, o tratamento e a difusão das respectivas informações:

Art. 10º - Para o exercício integral de suas atribuições, fica assegurado ao Observatório de Segurança Pública amplo e irrestrito acesso às informações e bancos de
dados da Secretaria de Segurança Pública e de seus órgãos vinculados, ressalvadas as de caráter sigiloso decorrentes de investigações criminais ou procedimentos
disciplinares em curso.

[...]

§2º  As  solicitações  de dados e  informações  de outras  instituições,  tanto na  esfera  Federal,  Estadual  ou  Municipal,  também se  dará através  da Gerência  do
Observatório, obedecendo os procedimentos previstos na Lei de acesso a informação.

O interessado na prestação da informação de natureza criminal deverá acessar o ambiente digital por meio do endereço eletrônico
http://www.ssp.go.gov.br/painelOcorrencias.html,  onde  solicitará  a  informação  pretendida.  A  solicitação  de  dados  estatísticos  que  não  estiverem
disponíveis no site do Observatório ou da SSP/GO se dará através de formulário especifico disponibilizado nestes ambientes, observado o que preconiza
a Lei de Acesso a Informação.
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Em soma a  isso,  de  acordo com a  Portaria  n.º   996/2011-SSPJ,  que  regulamenta  os  critérios  para  coleta,  elaboração,  análise  e
divulgação de estatísticas e análises criminais no âmbito da Secretaria de Estado da Segurança Pública, a Polícia Civil não pode divulgar análises
criminais isoladamente:

Outrossim, ressalta-se a possibilidade de que o Delegado de Polícia responsável pela respectiva unidade policial  avalie,  no caso
concreto, a presença de interesse público na divulgação à imprensa de informações específicas sobre determinadas infrações penais. Nessa hipótese,
deve  a  autoridade  policial  avaliar  o  alcance  das  informações  que  serão  prestadas,  resguardando-se  o  sigilo  necessário  à  elucidação  do fato  e  à
preservação da  privacidade dos  envolvidos,  não sendo  permitido,  em qualquer  hipótese,  o  acesso  direto  de  repórteres  e  terceiros  aos  autos  dos
procedimentos policiais lavrados.

Repise-se que a divulgação de qualquer informação é de atribuição exclusiva do Delegado de Polícia responsável pela unidade policial
ou pelo registro/lavratura do procedimento policial, vez que é quem avaliará o conteúdo das informações que serão prestadas.

Ante o exposto, manifesta-se pela impossibilidade de que repórteres radialistas ou terceiros tenham acesso direto aos procedimentos
policiais registrados pela Polícia Civil, em qualquer se suas unidades policiais, incluindo-se as unidades plantonistas, ao passo que qualquer informação
custodiada pela Polícia Civil deve ser prestada exclusivamente por meio do respectivo Delegado de Polícia responsável pela unidade policial ou pela
lavratura  do  procedimento  policial,  sendo  que  a  prestação  de  informação que  configure  estatística  criminal  deve  ser  prestada  pela  Gerência  do
Observatório da Secretaria de Estado da Segurança Pública.

É o Parecer.

Encaminhem-se os autos ao Gabinete do Excelentíssimo Senhor Delegado-Geral da Polícia Civil, para que o Parecer aqui lançado seja
apreciado.

DIVISÃO DE ASSESSORIA TÉCNICO-POLICIAL, em GOIANIA - GO, aos 22 dias do mês de outubro de 2019.

Francisco Lipari Filho
Delegado de Polícia Civil
Assessor Técnico-Policial

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO LIPARI FILHO, Delegado (a) de Polícia, em 22/10/2019, às 17:19, conforme art. 2º, § 2º,
III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&

id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 9702798 e o código CRC 75E7D514.

DIVISÃO DE ASSESSORIA TÉCNICO-POLICIAL
AVENIDA ANHANGUERA - Bairro SETOR AEROVIARIO - CEP 74435-300 - GOIANIA - GO - número 7364 32012541

Referência: Processo nº 201900007007632 SEI 9702798
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