ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PUBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JU€

Ofício -GAB/OUV - 14202017
Assunto: demanda constante do cadastro de manifestação n° 27361120"

Senhor Procurador-Gerai cie Justiça,
Trata-se de ofício encaminhado á Assessoria Especial de
investigação dos ilícitos Praticados por Agentes Políticos Detentores de Poro
por Prerrogativa de Função pela Ouvídora Gera! do MPMA, a Procuradora de
Justiça Rita de Cássia Mãia Baptista, por meio do quai solicita informações, no
prazo de 10 {dez}" dias, em resposta à'demanda de Yuri dos Santos AVneída,
que deseja ter acesso aos autos do Processo n° 14771AD/2016 (SíMP n°
004873-500/2017),
Em atenção ao ofício em tela, urge frisar inicialmente que, na esteira
do art 6°, XXXÍil, da Constituição Federai, "todos tem direito a receber dos
órgãos públicos informações cte seti interesse part/cw/ar; ou de interesse
coietivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei. sob pena oe
r&sponsabitidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seta imprescindível à
segurança da sociedade s do Estado",
Porém, não obstante a relevância do princípio da publicidade como
um dos pilares do Estado Democrático de Direito, mormente tendo em vista ser
ele instrumento de -garantia do controte sócia! dos atos praticados pelos
agentes públicos, impende 'ressaítar que existem situações nas. quais
mencionado princípio deve ser mitigado, mediante juízo de ponderação,
notadamente quando envolvidos outros interesses da natureza também
pública.
E consabido que os princípios informadores do ordenamento
jurídico, em razão da iiuídez de seu conteúdo e >;ia sua abstrativtdaae, não
comporiam aplicação absoluta e irrestrita, estarão e?n recorrente coiífWo, o
quai é resolvido pelos postulados da razoabilsdade e da proporcionalidade, que
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indicarão, para cada caso concreio, qual o • valor que oeverá prevalecer.
Não oDSi&nte aã informações que se eaeonirarn em oosse dos
c-roãos públicos devam sor disponibilizadas, em rey;a; «o público em gerai ante o presumível interesse coteiivo incutido- naquelas -, saoe-se que cajancfo
§âMiiJuicaiQâCí^ja^já|ziiii. . . reseejifi^â.. . .Sifil. . .lQvi8«ía:a'aaaaa aaido -a-a- >'iaa- o
principio da presunção cie inocência do investigado, a dignidade da pessoa
humana e o interesse cia investigação, o princípio da publicidade poderá
reciamar (imitação,
jíselpliffi-.fííjíoa no âmbito do íVisnísténo Púbico da União s cios
Escaocs. a. Lei tíf) Acesso à inrorrnsoâo. o Conselho Nacional rio ívisníEíarío
Publico, ao eaitar a Resoajçao n° 89/20 7 2 expôs ern seu art, 5°,. parágrafo
único, que; "G acssso a -s procedimentos ínvesfigzttórios «Vs/o e cnminais,
assifíi como aos inquéritos poiíoi&iâ e aos processos jitdiciats em poder do
Ministério Pí)í)WCoJ.,,jggiM^lS-J2£ívlIõ.S. . . .!&g&i§jÊ-JBiSMtf£n2^^

A propósito, quando a aiíada Hes-caucão trata cie normas esjjecificas
3, ern aspeoaí, ca Sumuia Vinculaníe n° 1 4 do STK quei eia oszer que a
apreciação aos pediõob oe acesso a procedimentos investigatorios aeve se
socorrer da Lei de Acesso à informação apenas
Dessaríe, peio c>iwí<c> aã especialidade, deve prevalecer a regre, de
que garantido agêDâs. . .B.ojjejensof, no interesse do representado, o acesso
aos eiemeritos de prova já documentados em proc^osmentos invesfigatórtos
que digam respeito ao exercício tio direito de aeis-sa, como.....cr.!.gi
aliás, e tia Droona rtaiuceia cio procedimento investigaiono. aeia ele
ou conauzido peio Psrquet,. s<íf cercado de um natural resguardo, vendo
em viíia o risco que a amplitude da sua publicidade pode causar pare; a
condução e êxito das investigações,
Com efeito, a publicidade irrestrita do procedimento investigaíório
fragíiíza as investigações conduzidas pelos órgãos ae investigação, gerando
iumuiíos desnecessários a elucidação dos fatos a ponto oe prejudicar a
finalidade principal de tais proeeoimenios, a repressão tío ilícito.
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Assim, a flexibiltzação da publicidade dos procedimentos
investigatórios confere eficiência ao serviço dos órgãos de investigação e
segurança Jurídica à sociedade, na medida em que protege ferramenta
procedimental indispensável à açâo eficaz do Estado de Direito no combate à
criminalidade.
Sobre o tema, bem expõe Guilherme-de Souza Nucci, ao tratar do
inquérito policial, entendimento também aplicável -na analise dos procedimentos
investigatórios instaurados pelo Parquei, considerando a similaridade de sua
natureza, que;
''(...) o inquérito policial, por ser peça cie natureza administrativa, inqulsiíiva e
preliminar á ação penat, deve serVgiioso, não submetido, pois, à publicidade que
rege o processo. Não cabe a incursão na delegacia, de qualquer do povo,
desejando acesso aos autos do inquérito policia.!, a pretexto do fiscalizar e
acompanhar o trabalho do Estado-investiração, corno se poderia teor auanto ao
processo-crime am juízo". (In: Código de Processo Pena) Comentado, 14- eo,
Rio de Janeiro, Forense, 2015, p, 103)

Na mesma linha, Heráclito António Mossim,. ao comentar o artigo 20
do Código de Processo Penal» lecíona:
"O sigilo no inquérito policiai é fator que também ihe cSá a quíliciade de
inquisitória!. O preceito processual penal abordado • |ustifica-se planamente,
porque, -quanto mais sigííosa for a investigação criminal, maior possibilidade
haverá de se descobrir ?i verdade real o que não seria verificado ae não
houvesse o slpo:. (In: Comentários ao Código de- Processo Penai, 3, ecl
Barueri, SP: Manoie, 2013, p, 64}

Igualmente, nào foge desse entendimento o professor Fernando da
Costa Tourinho FÍSho, ao ensinar que:
"Sendo o inquérito um conjunto de diligências visando a apurar o fato infringente
da norma pêras e da respectiva autoria, parece óbvia deva ser cercado do sigsio
' necessário, sob pena de tornar uma burla. Não se concebe investigação sem
sigilaçãe. Sem o sigilo, muitas e muitas vezes o indiciado procuraria criar
obstáculos às investigações, escondendo produtos ou instrumentos do crime,.
afugentando testemunhas e, até, fugindo à acão policial. Embora não se trate de
regra absoluta, corno se entrevê da leitura do au, 20, deve a Autoridade Policiai
empreender as írivesiigaçcef; sem alarde, .em. aix-ioíulo sigilo! para evitar que a
divulgação do fato criminoso possa levar desassossego à comunidade, E assim
GBVS proceder para que a investigação não seja pre.udieatJa. Quiray vezes o sigilo
é mantido visando a amparar e resguardar a sociedade, vaie dtzsr, s paz social"
(In: Código de Processo Penal Comentado 15a ecl. Sác -atuo: Saraiva, 2Qi4,
p, 1': ÉHgrifos nossos)
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Demais osso, a própria Lei de Acesso1 à, Informação, amocra., como
sobredito, apiícaveí subsidiariamente aos eaaos em c-ua se requer o aaesso a
procedimentos ínvestigatórios no âmbito do Ministério Público... contém
dispositivo que indica Haver unia sena preocupação com a apuração de iiiciíos
pelos órgãos rie investigação, ao discorrer aro seu art 23 ; inciso VliL que são
passíveis Oe sígi;o as informações cujs dhJkjseao possa
^ :. . .fitO
^

Lançadas essas assa:nvaa. aa-apido ac asso concreto.
acesso a Procedimento Investigatóno Criminal instaurado. em face cie Deputado
Estacasí que se «ficonífa ainaa em fase embrionária., considerando sua
recente insfâuracâo, dever-ao asnda ser ultimados vários atos.no íniuko cê se
ter urna aouipreenaào adeQuada anã fatos investigados.
ivressa senda, a deíerimenío ao pedido rts acesso aos aucDs: oorora,
tornará puanca ^Pvôsíigacao yua. . .ainda. tiSta no. . . seui;;.gsiãajojn.fcjai, nác sando
vislumbrado qualquer meava para qye sela dada publicidade aos autos
invesíigatôrios, CGns;derar;aa que, peia regra, específica, sspeciaímems tendo
em vssia a Sumula Vinculaníe ní; \& do STF. :j.s informações naqueies contidas
-Tão são franqueada.*; ao pipafco. mas "ipeaps ao defensor do (nvesíi<;iacio para
o exercício do direito cia defesa, naja vír,ta seu carátcr adminisíraiívc a a
necessidade de.urn deseracaar investigaicrio efícitiiite. s-3ni íumufio-3, sm que
possiPiífiada a e,ícorreM!.a apuiaçáo do fato HTiputatio como iiícito.
'<- certo que existe um • interesse cofetsvo no conhecimento das
investigações realizadas peio Ministério r^aiieo, espeoialmeníe quando eías
envolvem a.utofida.des ot(bi:cac, Contudo, tem ma»or reievàncaa jarei a
ísooiedade a efetíva represfsâo aos tíicitos detectados, e, oara isso, ijnpóe-£e a
rts;abíiíza.çaíí oa máxima da ptiDiioidade a isis procedimentos. .
O própno Ôupeno-p '.'nç^na ae Ju>ijça .a «ssencou -ai
lurtòprudéncía que os procedimentos invesUgatórios, ara regra,- dsvem ser
, tudo no pró* tía eviaacia das
saaaao, o ÍWRSK» aaaixo ementado:
PROCESSUAL PENAL • HA8EAS COR»US. INDEFERIMENTO DE LÍM1NAR.
NÃO CABIMENTO. SUPERAÇÃO OO E!4UNC:ADO N 691 DA SÚMULA OC STF,
IMPOSSIBILIDADE. ACESSO AOS AUTOS DE INVESTIGAÇÃO PPL,-'. PRÓPRIA
0IO - 3ts anos ue Cotia', fui
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PARTE. SÚMULA VINGULANTE N» 14 DO-C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
SIGILO DECRETADO. VEDAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS. DILIGÊNCIAS EM
CURSO,
POSSIBILIDADE
EM
HfílAÇÃO AOS
FJXHLDiEiViis
'JÁ
DOCUMENTADOS, ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE.
l - Não se admite, em. princípio, a impetração de habeas.corpus contra decisão
que denega pedido, liminar em sede de writ. impetrado na origem, sob pena de se
configurar indevida supressão de instância (enunciado 691 da súmula do STF}',
ressalvadas as 'decisões íeratológicas ou com. deficiência de fundamentação, o
que não ocorre na hipótese,
II - O procedimento de investigação criminai»-por regra, é sigilos», buscando,
com a restrição da publicidade, conferir maior resultado na apuração da
prática criminosa,
III • Não obstante, a c. Suprema Corte ao editar a Súmula Vincularrte nc- 14
assentou que ilé direito' do defensor, no interesse do representado, í;er acesso
amplo aos elementos tíe prova que, já documentados em procedimento
Ínvestigatório realizado por- órgão com competência de policia judiciária, digam
respeito ao exercício do direito de deíesa" (grifei),
IV - No caso em exame, o acesso aos autos nào foi franqueado ao paciente. Não
obstante, ern vista do sigilo-decretado de fornia fundamentada, possuí direito .lê
acesso aos autos apenas dos expedientes ia documentados: ressalvadas as
diligências pendentes de cumprimento.
Habeas corpos conhecido-em parte para .conceder a ordem tão somente no
sentido de franquear ao paciente ,o acesso às diligências ia finalizadas e
documentadas, ressaivando-se o sigilo daquelas que porventura encontram-se
pendentes de cumprimento,
ÍHC 3Q6.Q35/MG, 'Rei, Ministro FELíX 'FiSCHER, QUINTA TURMA iuiaado em
03/02/2015, DJe 24/02/2015}(grifos nossos)

Cita-se ainda decisão do Supremo Tribunal • Federai que ; íegou ao
recorrente o acesso aos.a.utos de procedimento ínvestigatório que não lhe dízta
respeito, entendendo q»;e a respectiva negativa de acesso não. maculou o'
verbete 14 de sua Súmula Vtnculante:
.Agravo regimental em reclamação. 2. Operação f^blicsno/PR. S Alegação de
ofensa a Súmu!a Vinculante 14/STF afastada em face das Informações pintarias
pela autoridade reclamada, 4, Pretensão de acesso aos autos de procedimento
invesíigatórío diverso,' cujo objeto não lern tetòção = faias imputados ao
reclamante, ora agravante, 5, Agravo regimental a quê se nega provimento
' iRei 25783 AgR, Hetalorfa): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma iuiaado em
19/09/2017, PROCESSO ELETRÒNICO DJe-22» DiVULG O2-10-2Ó17 PUBLIC
03-10-201?)
v'

No mesmo sentido encontra-se o seguinte precedente.do Pretório
Excefso:
(...) 13. Na espéete verteote, o Reclamante insurge-se contra atos que teriam
"201.8 - 30 anos da Constituição Cidarfa: o Ministéfio PUÍ>Í..;Í« ns -JonHtnicão rfa democracia".'
5 06

, .-..

• ' . . • Mmmaso-

" -PBOGURADOBÍAGERAL DE JUSTIÇA - '.'
:-aee.sèo.. .aos' ^utog de'eventual ..procedimento,
'hípotetU&mertte' instaurado contra eía^ A presente Reclamação' trata, pois* -de,
requerimentos formulados .pato Reclamante às/autoridades Reclamadas em
•fazáo"'aa';Gién.cia informal' de tm»:9u.postãmeinte estaria sendo investigado,
Sorrfíírmí!: ^aSieníel-iw julgamento tía medida liminar, erri nenhum instaste-se
sjcpi?eíta;cie.e|We'fTk»*<G e-. Recfawaftfe- teve-''a- notícia «is; quê. seda ahco tíe
investigação, larsipoueo;é possível -extrair aos. aios tidos corno reclam&tios
çjjúahpet.ãluâão'à efsiwí* erôiintísVtfe investigação envoursa envoívendo o: ,
Reclátàante. .A' pretensa c0nf.rarisdaxia .à Súmula • Vthculante rf. ,1'4'-do .
Suprerr»-Tribuna! iaslreia-se apenas • -era -eonjscíuras. Não hé nos autos:
:comprovação:de qualquer alo eoniretaniânle raíatlvo ao-fteclamânte. Ao'.
««ntrárjo, 0 Oficie n. S?-GR/!5 expedido pela Çooreféíiartoria.'de Operações
Especiais tia Policia'Çiyjí. da Bahia, eselarecç que o'Reclamante não o^l^frta

•a cohdiçãa de indiciarió.49m-'ínt|ui|flí<> poiiciaf.neh) sequer'ífo"íi:-Intimado a^-

• comparecer• ás• depsíidêncsfis":tí®8'sé..csmà»tío.âpr operações espaciais da
Polícia com o .fito de prestar quaisquer jsè'clarecimentos sófare fato «rlminoso •
piarveniura por ©!e praWcado.Nesse sentido,, o. Propurador-Qeraí <ia .Repúoltea
sa!iehtou:Esaminados os preceiJàntas judiciais a respeito do tema, bem coma o
•que foi tíiscuSdo ne sessão'em que sVaprovou, o/iexío -da Súmula Vincúisnte,.
. verifica-se qoe'a mâicif.ã dós casos reíaciottâ-se conn, acesso aos elementos cie.
prova,decòfrfentes oè diligências já realizadas. •(.;,} A simples leitura da petição '
. inicia! B ,d0í ticçurr.entos que a Instruem deixam evidente.que não há qualquer
comprovação aã .exisíèm;ia de-inquérite que tenha, ocsmo 'investigado Aicebíadss
cie Queir02^Jter®Ea Fiíiio, • rtías .mefas suposições- feitas. :córr». isase ;ém notieias
obtidas peio Raciairiante, De íaío,. Inaxisté /qualquer investigação contra o.
redamante, conforme se sxtrai do Oífcío n. 87-C3W/2010-expedido peia Delegada
"GQ 'Cpmgtrido' de Operações Especiais, da Policia Civli do Estado da Bahia (CO).
Cgriíos nossos),'Na. asseptacia de t0.S<í?OíO, no jiiigamento do Agravo Regirnemal.'
'r«a Reclatnabâo a. 9,709/SR Reiatora a yínlstra Él!en Gracis, o Supremo Tribunal
decídiu-AGfWO'-RÊ.GlfcíÊNTAL EM REGLAM^ÇÃO.•• VIOLAÇÃO DA 3ÚJVÍUU.
VINGULANTE 14, INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO FATIGA DIVERSA, INQUÉRITO '
• • PpÚCIAL.' SÊCSaÉPO DE JUSTíCA. RÊCLAMAWTE QUE NÃO FIGURA QO'NÍQ.

. .íNOíCíADO, R£GURSQ"iMPROVíDÒ. ,1. .:Nãa 'ria como eonceder Vista do inquérito
policial 2009.81.S1,GQ4B30-9 peja simples razão tíe o. agravante não figurar como
indiciado, jalém • é-, ciara ae o «"sito tramitai §ob a stiqueía do segredo cífô justiça. 2.
Agravo régimesíal irnproviclo (DJe 3^9,201.0, grifos, nossos). Q.'.reconhecimento.'.
da eonírarietíatía 'ao- qy& assentada na Súroala Vinculame .n". 14 'dsste'
foiprarno Tribunas exige- a .nsgaííva ^e á.cssso aoç:.elementos, âe prova.Já
pfo'd«zJdõs «-apostos 'aos autçs do procedirasittp in-Vêsfígatôrlo do.quaí o'
Rec}am'anie .se)a parte. Pressiípõe, .;ass!rn( «s existência comprovada utn
. procedimento ihvestfgaiôilo,'b qae'riâó-se.-'demonstrou na espécie vertente,-'
' 14, Pato exposto, r.«3go seguimento à presente reclamação (arí... 38 oa Lei n.
8.038/1Ô9Q: e ,an. i;V,. § i15,".do ríagimentò'' interno do Supremo Tríbunaf
Federai).Publique-ss. Brasíiia, S4 de dezembro-de 2010,(y!ínisíra CÁFtMEN' LÚCIA,
helatora (STF - Rcl:..-S971 BA, Píélator: Min. CÁí=fM;EN' LÚCIA, Data de
Júigamenío-: 24/12/2Q10, Data de Publicação:- OJe - :.025; DtVUUG 07/02/20.11
•PUBLIC'08/02/2011).
'•-. '
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Por esses motivos» conctui-se que o pedido de acesso aos autos do
Processo n° 14771AD/2016 não pode ser atendido, sob pena de
comprometimento das investigações já iniciadas.
\e o exposto, sugere-se:

l'} o indeferimento do pedido de acesso aos autos do Processo n°
14771AD/2Q16;
2) que seja dada ciência da decisão, via Ouvidoria,, ao requerente,
informando-lhe da possibilidade de - interposição ds. recurso em face do
decísum, no prazo.de dez dias, a contar de sua. ciência, ao Conselho Superior
do Ministério Público, como permite o árt, 26, inciso l, do Ato Regulamentar n°
6/2017-GPGJ!.
São Luís (MA), 11 de janeiro de 2018.

Adélia Maria ppjpjHfRodfigues Morais

de Justiça
Assessdna BSEfeéial de Investigação

! Art, 26. As decisões que indeferirem o acesso a informação ou às razões da negativa de
acesso estarão sujeitas a recurso no prazo de 10 (dez) dias, a contai da sua ciência, dVrk;ido:
l - ao Conselho Superior do Ministério Público, se o pedido ioi indeferido peto Procurador-Geral
de Justiça, pelo Corregedor-Gera! ou peio Ouvidor.;
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Assunto; Demanda Constante do'cadastro de manifestação np 2736112017
OFCX3AB/OUV-14202017" . . - ' • . . • • •
.
',:.''•

.DESPACHO

. . : . , . ' . , . . : À consideração . da Excelentíssimo. Senhor Procurador-Geral ;de
Justiça, com parecer que adoto.
• .•; •
; '. • • • • . . -" ' : . /
,:.
'
São Luís, 12 de janeiro de 2018.
Mva-Suífnaff
romotor de Justiça ~
Assessor-Chefe da PGJ

1« Acolho Q parecer da Assessoria Especial de Investigação, adotando-o como razão
dedeoidir; .''.'; "
,
•
_ , - . . . • . •'• • ,
2. Etícamlnhe-se a decisão à Ouvidoria para as providências cabíveis.
São

2018

•"2018-30 anos tía ConstHuição Cidadã:,» Ministério PQWtco na construção da democracia*

