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SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS

Portaria Normativa nº 001/2020 - SEAA/DAG/DGA/DGPC- 16173

Fixa a conduta do Delegado de Polícia frente a eventual divugação
não autorizada de perícia ou laudo pericial.

O Delegado-Geral da Polícia Civil, no uso das atribuições previstas no artigo 19, X,
da Lei nº 16.901,  de 26 de janeiro de 2010, tendo em vista o  que consta do processo de número
202000007003140 e a necessidade e conveniência de fixar condutas internas, a fim de resguardar a
legalidade, o  interesse público e a eficiência do serviço público prestado pela Polícia Civil do Estado
de Goiás, e

considerando  que  o  Delegado  de  Polícia,  por  força  da  previsão  do  artigo  20  do
Código de Processo Penal, deve assegurar, no Inquérito Policial, o sigilo necessário à elucidação dos
fatos  e  para  o  qual,  no  interesse  da  investigação,  pode  instar  outros  atores  -  dentre  os  quais  os
servidores da unidade da Secretaria de Estado da Segurança Pública responsável pela realização de
exames periciais e confecção do respectivos laudos -  para produzirem atos administrativos que podem
vir a ser juntados ao procedimento policial,

considerando  recentes  episódios  de  entrevistas  coletivas  concedidas  por  Peritos
Criminais à imprensa local, em que divulgados detalhes de exames periciais e do laudo produzido,
independentemente de prévia autorização da Autoridade Policial que preside as investigações;

considerando que a natureza da perícia frente ao inquérito policial é instrumental,
razão pela qual não se pode permitir que, ao arrepio do Presidente das investigações, sejam repassadas
ao público informações que podem vir a dificultar a produção posterior de elementos probatórios/de
convencimento, impor juízo de emergência de fuga ou até levantar teses defensivas antes do momento
devido,

considerando  que,  conforme  previsto  no  Código  de  Processo  Penal,  o  Juiz  ou  o
Delegado de Polícia podem aceitar ou ignorar o laudo pericial, em homenagem a outros elementos
coligidos  nos  autos  e  que  indiquem  outra  relação  causal,  razão  pela  qual  o  laudo  não  pode  ser
entendido fora do contexto da investigação policial, nem ser tomado por incontestável,

considerando  que  a  divulgação  de  fragmentos  da  investigação  pode  gerar  juízo
errôneo  de  culpa  em  face  de  pessoa  ou  mesmo  antecipar  elementos  que  dificultem  sua  justa
responsabilização,

considerando que a veiculação do conteúdo e da conclusão do exame pericial  ao
arrepio da autorização da autoridade requisitante pode conduzir, em tese, à violação de sigilo funcional,
conduta penalmente tipificada (art. 325 CP), em sua modalidade simples ou qualificada;

considerando que o Delegado de Polícia - maior responsável pelas investigações, não
deve se omitir face à antecipação de juízo de culpa (ou de outros juízos) realizado pelo responsável
pela perícia, sob risco de incidir também na violação de sigilo funcional, porém na sua modalidade
comissiva por omissão,

considerando  reunião  realizada  entre  o  sr.  Subsecretário  de  Estado  de  Segurança
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Pública e o Superintendente de Polícia Técnico-Científica, em que alinhada conduta acerca de eventual
divulgação  de  exame pericial/laudo  pericial  por  parte  de  servidor  da  Superintendência  de  Polícia
Técnico-Científica, em que fixado que, a fim de se resguardar o sigilo da investigação, toda e qualquer
entrevista/divulgação  de  exame e/ou laudo pericial  apenas  poderá  ser  realizada  mediante  prévia  e
expressa autorização da Autoridade Policial presidente da investigação para a qual realizada a perícia,
bem como mediante prévia autorização do Gabinete do Delegado-Geral da Polícia Civil e da Chefia da
Comunicação Setorial da Secretaria de Estado da Segurança Pública,

RESOLVE:

Art.  1º  -  DETERMINAR que  cada  Delegado  de  Polícia  presidente  de  Inquérito
Policial  (ou  outros  procedimentos  de  investigação  criminal)  assegure  efetivamente  o  sigilo  da
investigação policial -  necessário à elucidação do fato criminoso e de sua autoria -  nos termos da
legislação em vigor, alertando de tal previsão legal os demais atores que venham a ser requisitados a
produzir quaisquer atos administrativos que a ele possam ser juntados.

Art. 2º - DEFINIR que, caso devidamente provocado a autorizar eventual publicação
de ato instrumental  do Inquérito Policial,  o Delegado de Polícia presidente da investigação deverá
tomar conhecimento de todo o teor da publicação que se pretende promover, e tão somente autorizá-la,
previamente  e  por  escrito,  caso  se  certifique  de  que  a  eventual  divulgação  não  comprometerá  o
resultado da investigação, nem viabilizará a antecipação de teses defensivas, ou, ainda, de que não
resultará em antecipação de culpa.

Art. 3º - ESTABELECER que, caso a Autoridade Policial presidente da investigação
seja surpreendida com publicação/divulgação de ato instrumental do inquérito policial que não tenha
autorizado,  deverá  adotar  as  providências  necessárias  à  apuração da conduta penalmente típica  do
responsável  pela  divulgação,  bem  como  noticiar  o  fato,  via  hierárquica,  à  unidade  correicional
competente para apurar disciplinarmente a conduta.

Parágrafo único - A Autoridade Policial que se omitir face à divulgação indevida de
exame/laudo pericial poderá ser responsabilizada administrativa e penalmente pela omissão.

Art. 4º - DETERMINAR que, das requisições de perícias formuladas pelo Delegado
de Polícia conste a observação de que está vedada a divulgação de exame/laudo pericial sem prévia e
escrita autorização do Delegado de Polícia presidente da investigação.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua expedição.

PUBLIQUE-SE integralmente no Boletim-Geral Eletrônico da Polícia Civil.

Remeta-se cópia eletrônica deste ato à Superintendência de Polícia Judiciária, para
conhecimento e difusão às unidades policiais a ela subordinadas; à Gerência de Gestão e Finanças, à
Escola Superior da Polícia Civil, à Assessoria Técnico-Policial e à Gerência de Correições e Disciplina
da Polícia Civil,  para conhecimento.

GABINETE DO DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL, em Goiânia, aos 21 de
janeiro de 2020.

Odair José Soares
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Delegado-Geral da Polícia Civil

Documento assinado eletronicamente por ODAIR JOSE SOARES, Delegado (a) -Geral, em
22/01/2020, às 08:08, 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 000011099198 e o código CRC 0852025B.
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