
Processo Eletrônico Extrajudicial
Ministério Público do Estado do Tocantins

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO - ICP/2451/2018

Processo: 2018.0009893

Assunto  (CNMP):  Direito  Administrativo  e  outras  matérias  de  direito  público.  Atos
administrativos. Violação aos princípios da Administração Pública. Controle Externo da Atividade
Policial.

Objeto: Apurar supostas ilegalidades consistentes em exonerações de funções comissionadas de
Delegados  Regionais  de  Polícia  motivadas  por  perseguição  política,  e  desmantelamento  da
estrutura hierárquica e administrativa da Polícia Civil do Estado do Tocantins.

Representante: investigação iniciada de ofício.

Representado: Governo do Estado do Tocantins

Área de atuação: Patrimônio Público e Controle Externo da Atividade Policial.

Documento de Origem: notícias jornalísticas

Data da Instauração: 19/11/2018

Data prevista para finalização: 18/11/2019

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, por intermédio dos Promotores de
Justiça  signatários,  membros  do GECEP –  Grupo Especial  de  Controle  Externo da Atividade
Policial, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos artigos 129, III, da Constituição
Federal, 26, I, da Lei n.º 8.625/93, 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85 e 61, XII, da Lei Complementar
Estadual nº 051/08 e Resolução nº 003/2011 do Colégio de Procuradores de Justiça do MPE/TO;

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil
público e a ação civil pública para a defesa de interesses difusos e coletivos, dentre os quais, o
patrimônio público, conforme expressamente previsto no art. 129, III da Constituição Federal;
art.  60,  inciso  VII,  da Lei  Complementar  Estadual  n.º  51/2008 e  arts.  25,  inciso  IV das  Lei
Federal nº 8.625/1993 e art. 1º, inciso IV da Lei Federal nº 7.347/1985;

CONSIDERANDO o  que  dispõem  as  Resoluções  nos  23/2007  do  Conselho  Nacional  do
Ministério  Público  e  03/2008,  do  CSMP do  Ministério  Público  do  Estado  do  Tocantins,  que
regulamentam a instauração e tramitação do inquérito civil e do procedimento preparatório (art.
61, I, da Lei Complementar Estadual n° 51/08, art. 26, I, da Lei nº 8.625/93 e art. 8°, § 1 °, da Lei
n° 7.347/85);
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CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete exercer o controle externo da atividade
policial, com objetivo de manter a regularidade e a adequação dos procedimentos empregados
na execução da atividade policial, bem como a integração das funções do Ministério Público e
das Polícias, voltada para a persecução penal e o interesse público (art. 129, VII da Constituição
Federal; art. 3° da Lei Complementar Federal n° 75/93 c/c art. 80 da Lei Federal n° 8.625/93 e
art. 2° da Resolução n° 20/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público);

CONSIDERANDO que os  membros  do  GECEP tomaram conhecimento,  através  de  diversos
veículos de comunicação/imprensa deste estado, que o delegado de polícia Bruno Boaventura
Mota fora exonerado da função comissionada de Delegado Regional de Polícia Civil (DRPC) em
Araguaína/TO, supostamente por motivações políticas, em retaliação ao trabalhado desenvolvido
pela  referida  autoridade  policial,  especialmente  em  razão  de  diligências  investigativas
envolvendo parentes do deputado estadual Olyntho Neto;

CONSIDERANDO que a exoneração da função comissionada do delegado Bruno Boaventura
Mota foi confirmada, e não somente a dele, mas de outras 11 (onze) autoridades policiais que
estavam a exercer a função comissionada de Delegado Regional de Polícia Civil, conforme se
observa da Portaria CCI nº 1.369, assinada pelo Secretário-Chefe da Casa Civil, e publicada à
página 7 do Diário Oficial do Estado do Tocantins, edição n° 5.238, entretanto não havendo, na
mesma publicação, ato governamental nomeando outras autoridades policiais em substituição as
que foram exoneradas, circunstância esta que, ao nosso juízo, provoca um desmantelamento da
estrutura organizacional e hierárquica da Polícia Civil em todo o Estado do Tocantins, tendo em
vista que as Delegacias Regionais de Polícia estão atualmente acéfalas, sem autoridades para
comandar imediatamente centenas de policiais civis (delegados de polícia, escrivães, agentes,
dentre outros servidores),  podendo comprometer a eficácia da atividade finalística da Polícia
Civil neste estado;

CONSIDERANDO que a Administração Pública e os servidores devem obedecer aos princípios
da  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e  eficiência  (art.  37,  caput,  da
Constituição  Federal),  sob  pena  de  responderem  pela  prática  de  ato  de  improbidade
administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/92;

CONSIDERANDO  a  constatação,  no  caso  concreto,  da  existência  de  fatos  minimamente
determinados com elementos de convicção indiciários da prática de ilegalidades que viabilizam a
instauração de procedimento preparatório ou mesmo de inquérito civil  público,  bem como a
necessidade de realização de diligências imprescindíveis ao esclarecimento dos fatos;

RESOLVE:

Instaurar  o  presente  Inquérito Civil  Público,  tendo o  seguinte  objeto:  “Apurar  supostas
ilegalidades  consistentes  em  exonerações  de  funções  comissionadas  de  Delegados
Regionais  de  Polícia,  motivadas  por  perseguição  política,  e  desmantelamento  da
estrutura hierárquica e administrativa da Polícia Civil do Estado do Tocantins”.

Como providências iniciais, determino:

1. a baixa dos autos à Secretaria para as anotações de praxe;
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2. a publicação desta Portaria no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público Estadual/TO;

3. nomear para secretariar os trabalhos um técnico ministerial ou analista ministerial lotado no
GECEP, que deve desempenhar a função com lisura e presteza;

4. comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público, via E-doc, acerca da instauração do
presente inquérito civil público;

5. oficie-se o Secretário-Chefe da Casa Civil e o Secretário de Segurança Pública do Estado do
Tocantins,  solicitando-se  destas  autoridades  que,  no  prazo  de  10  (dez)  dias,  informem  a
motivação das exonerações das 12 (doze) autoridades policiais, conforme teor da Portaria CCI nº
1.369, assinada pelo Secretário-Chefe da Casa Civil, e publicada à página 7 do Diário Oficial do
Estado do  Tocantins,  edição  n°  5.238,  devendo esclarecer,  ainda,  se  haverá  a  nomeação de
outras autoridades policiais em substituição as que foram exoneradas, e sendo o caso, quando tal
fato ocorrerá;

6. expeça-se carta precatória à Promotoria de Justiça de Araguaína, com atribuições de controle
externo da atividade policial,  a  fim de que,  no  prazo de 10 (dez)  dias,  proceda a  oitiva  do
delegado  de  polícia  Bruno  Boaventura  Mota,  acerca  dos  fatos  sob  apuração,  em  especial
questionando-lhe se sofrera, direta ou indiretamente, perseguições políticas motivadas por sua
atuação funcional, e sendo o caso, indicando as evidências probatórias destes fatos;

7. oficie-se o Delegado-Geral de Polícia Civil e o Corregedor-Geral de Polícia Civil do Estado do
Tocantins, convidando-lhe a participar de reunião no GECEP, no dia 03 de dezembro de 2018, às
14h30, para debater temas de interesse desta investigação;

Cumpra-se, após, conclusos.

Palmas-TO, 19 de novembro de 2018.

Roberto Freitas Garcia

Promotor de Justiça

Rafael Pinto Alamy

Promotor de Justiça
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PALMAS, 19 de Novembro de 2018

Documento assinado por meio eletrônico

ROBERTO FREITAS GARCIA
GRUPO ESPECIAL DE CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL

Assinado por: ROBERTO FREITAS GARCIA como (robertogarcia)

Na data: 19/11/2018 09:26:54

SHA-224: 6e9cae33f20ac8d6ac9a3c1ad6138f048b9c32eba87d5de5379109e5

URL: https://mpto.mp.br//web/portal/servicos/checar-assinatura
/6e9cae33f20ac8d6ac9a3c1ad6138f048b9c32eba87d5de5379109e5

Este documento foi assinado eletronicamente mediante usuário autenticado no Sistema Athenas conforme o Ato 030/2016 da PGJ.
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