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RESUMO 

 

No processo penal há situações em que o sigilo faz-se necessário, seja na fase 

preliminar investigat iva e, em certos casos, mesmo na ação penal, objetivando 

a efetividade das investigações (sigilo interno) e/ou a preservação da 

intimidade dos envolvidos (sigilo externo). Contudo, há premente necessidade 

de se concil iar o sigi lo processual penal com os princípios constitucionais 

“publicidade dos atos judiciais”, “contraditório” e “ampla defesa”, sendo este 

férti l  terreno de debates jurídicos na atualidade, tendo em vista a necessidade 

de resposta do Estado ao assombroso crescimento da criminal idade no Brasil,  

com intervenção mínima nos direitos e garantias individuais. Sobre o assunto, 

o Supremo Tribunal Federal (STF) editou, aos 2/2/2009, a Súmula Vinculante 

n.º 14, com a seguinte redação: “É direito do defensor, no interesse do 

representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados 

em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de 

polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. No 

presente trabalho de conclusão de curso, partindo-se das características gerais 

das investigações penais, abordar-se-ão as espécies de sigilo no processo 

penal, as situações excepcionais em que ele se faz necessário, enfatizando-se 

o alegado antagonismo entre o sigilo nas investigações penais preliminares e 

o direito de defesa e contraditório do investigado, bem como as inf luências 

teóricas e práticas relacionadas ao tema, decorrentes da Súmula Vinculante 

n.º 14. Demonstrar-se-á que em determinados procedimentos investigativos 

penais, a gravidade e a sofisticação do modus operandi do crime demandam 

tratamento especial,  mitigando-se momentaneamente direitos individuais ante 

a necessidade do sigi lo como instrumento de garantia de direitos coletivos 

(segurança/paz social), estes também direitos fundamentais, e que isso só se 

faz tecnicamente possível ponderando-se as garantias constitucionais 

confl i tantes por meio do princípio da proporcionalidade, conforme o caso 

concreto. 

Palavras-Chave: processo penal. invest igação criminal. sigi lo. eficiência. 

garantismo. ampla defesa. súmula vinculante 14. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

In criminal proceedings there are situations where the secrecy is necessary,  

either during the prel iminary investigative and in some cases, even in a 

criminal action, aiming at the effectiveness of the research (confidential  

internal) and/or to preserve the privacy of those involved (secrecy external).  

However, there is urgent need to reconci le to the confidentiality of criminal 

procedure with the constitutional principles "publicity of judicial  

proceedings," "contradictory" and "full defense", which is fert i le ground for 

legal debates today, the need of the State's response the astonishing growth of 

crime in Brazil, with minimal intervention in individual rights and 

guarantees. On this matter, the Supreme Court (STF) issued to 2/2/2009, 

Binding Note n.º 14, as fol lows: "It  is the right of the defender, in the interest 

of the defendant, have broad access to the elements of proof that, as 

documented in investigative procedure performed by an agency with 

jurisdict ion of the judicial police, concerning the exercise of the right of 

defense.” In this study of completion, starting from the general 

characteristics of criminal investigations, wil l  be addressing the kinds of 

secrecy in the criminal process, exceptional situations where it is needed, 

emphasizing the alleged antagonism between secrecy preliminary 

investigations and criminal defense law and the adversarial invest igation, and 

theoretical influences and practices relat ing to the theme under the Binding 

Note n.º 14. It wi l l  demonstrate that in certain criminal invest igative 

procedures, the seriousness and sophist ication of the modus operandi of the 

crime demands special treatment, mitigating momentari ly individual rights 

against the need for secrecy as a means of ensuring collective rights 

(safety/social peace) also these fundamental rights, and that this can only 

happen i f technically possible pondering confl icting constitutional guarantees 

by the principle of proport ionality, as the case. 

Keywords: criminal procedure. criminal investigation. confidentiali ty.  

efficiency. guaranteed. defense. Binding Precedent 14. 
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INTRODUÇÃO 

 

Conhecidas as inúmeras dificuldades enfrentadas para a apl icação 

da lei penal, ante a necessidade da certeza para a condenação, sabe-se que a 

solução de um caso penal somente poderá obter legitimidade quando fundada 

em procedimento judicial no qual se permitam o mais amplo conhecimento 

dos fatos e a mais ampla defesa, por todos os meios possíveis em lei.  

O Direito Penal Constitucional, fel izmente introduzido no Estado 

brasileiro, impõe a necessidade de observância dos direitos fundamentais na 

aplicação das leis penais e processuais penais, em compromisso com o estado 

democrático de direi to. 

Contudo, a realização de um direito individual nem sempre justif ica 

a supressão de direitos coletivos, não só do Estado, mas de terceiros, também 

assegurados constitucionalmente. 

O presente trabalho analisa, de forma não exaustiva, o confl i to entre 

direitos individuais (intimidade, contraditório e ampla defesa) e coletivos 

(publicidade, segurança e paz social), constitucionalmente albergados, 

considerando-se especificamente a necessidade excepcional da restrição 

temporária do direito de acesso a informações constantes em procedimentos 

investigativos penais preparatórios, a fim de garantir-lhes efetividade e/ou 

preservar a intimidade/imagem dos envolvidos (autor, vít ima e testemunhas). 

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal editou, aos 2/2/2009, a 

Súmula Vinculante n.º 14, com a seguinte redação: “É direito do defensor, no 

interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já 

documentados em procedimento invest igatório realizado por órgão com 

competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de 

defesa”.  

Analisam-se aqui, então, situações em que se just ifica o sigi lo no 

processo penal, quais seus l imites e formas de operacionalização na 
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atualidade, mormente após a edição da Súmula Vinculante n.º 14, 

considerando-se as mencionadas garantias constitucionais em confl i to. 

De um lado, em prol da coletividade, a necessidade de constante 

aprimoramento de técnicas investigativas em contrapartida à sofisticação, à 

organização e às inovações advindas da crescente criminalidade, 

inegavelmente instalada na sociedade brasileira, e, de outro, a exigência de 

preservação dos direitos fundamentais do indivíduo. 

Com base nesses parâmetros, e sustentando-se em verdadeira 

preocupação com o muito provável aumento da impunidade, advinda com a 

edição da Súmula Vinculante n.º 14, decorrente de frustrações de 

investigações cuja natureza exige sigilo temporário para êxito, defende-se 

aqui a aplicação do princípio da proporcionalidade como instrumento de 

garantia dos direitos fundamentais coletivos segurança e paz social, em 

confl i to com os também direitos fundamentais individuais intimidade, 

contraditório e ampla defesa. 

Daí a alegada impert inência da referida súmula vinculante, uma vez 

que, além de não contar com número de precedentes e demanda processo que 

a justi f icassem, não resolveu o impasse a que se propunha, considerando-se 

que o acesso do investigado e de seu advogado a procedimentos investigativos 

penais gravados com sigilo exige, por óbvio, análise minuciosa e ponderada 

de cada caso concreto e suas peculiaridades, devendo-se, sem descuidar dos 

aspectos técnicos, sempre atentar para os verdadeiros interesses em confl i to. 

Entende-se, pois, que tal análise é pouco viável de realização pelos 

Tribunais, ante seu distanciamento do caso concreto, ficando os Colegiados, 

por isso, mais suscetíveis à esperada deturpação de fatos por alguns 

investigados, sendo certo que eventual conhecimento extemporâneo de dados 

sigilosos pelo invest igado pode fulminar irreversivelmente toda a 

investigação. 

Tal temor funda-se na esperada enxurrada de habeas corpus e 

reclamações, que, al iás, já se iniciou, invocando-se a Súmula Vinculante n.º 

14, mesmo que despropositadamente, não se podendo negar que o simples 
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acesso pelo investigado às informações prestadas a Tribunais pelo juízo de 

primeiro grau pode arruinar a investigação sigilosa. 

Imagina-se, pois, o cancelamento da Súmula Vinculante n.º 14, ou 

sua revisão, considerando-se os aspectos ora expostos, a fim de se adequá-la à 

realidade posta e aos anseios de justiça da sociedade brasileira. 

A pesquisa valeu-se essencialmente de bibliografia, notadamente de 

l ivros na área de Direito Penal, Processual Penal e Constitucional,  

monografias e teses de mestrado, artigos científ icos publicados em meio 

físico e na internet, onde também se procedeu à pesquisa jurisprudencial.  

Os trabalhos, consistentes em pesquisa bibliográfica, leitura, 

fichamento, escrita e formatação, desenvolveram-se no curto período de início 

de setembro/2010 até o final de novembro/2010, notadamente aos finais de 

semana e feriados, tendo em vista as necessidades laborais, famil iares e 

sociais do acadêmico. 
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1. INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR 

 

 1.1 Finalidade 

 

 Em linhas gerais, o Direito existe para regular confl i tos e garantir 

a paz social, de forma preventiva, com previsão/restrição de condutas 

humanas, e repressiva, com imposição de sanções aos eventuais 

transgressores, evitando assim o chamado exercício arbitrário das próprias 

razões.  

 Da mesma forma, o Direito Penal o faz, concernente a condutas 

humanas cuja gravidade da lesão a bens e valores reconhecidos e protegidos 

pelo ordenamento é elevada, de modo que entendeu o legislador reprimir com 

maior rigor tais condutas, que chamou de deli tos ou crimes, também com 

sanções mais graves, hipoteticamente previstas em lei, graduadas conforme a 

efetiva lesão ao bem jurídico violado. 

 Com a prática da infração penal, justi f ica-se o jus puniendi,  

surgindo a pretensão punitiva estatal, que se apresenta em dois momentos 

distintos: o da invest igação preliminar e o da ação penal. 

 Visto que a conduta criminosa é, em regra, prat icada de forma 

dissimulada/oculta, uma vez noticiada à autoridade competente, faz-se 

necessária a apuração de sua possível materialidade e autoria, por meio de 

investigação. 

A investigação criminal consiste na documentação de vestígios de 

um suposto fato criminoso, por meio de procedimentos técnicos e/ou 

cientí ficos, previstos e l imitados em lei , como, por exemplo, pesquisas em 

bancos de dados; identi ficação e oit iva de pessoas que presenciaram o fato; 

perícias em pessoas e objetos relacionados ao fato; escutas telefônicas e 

ambientais; interceptação de comunicações de dados, etc. 
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É que não se pode conceber o ajuizamento de uma ação penal sem 

uma probabi l idade concreta de se chegar à certeza da versão acusatória, muito 

menos o arquivamento de uma investigação, sem que sejam esgotadas todas as 

dil igências tendentes a apurar o fato. Entende-se, pois, que a denúncia ou 

queixa deve estar acompanhada de um mínimo de elementos suficientes para 

demonstrar a probabil idade do delito e da autoria afirmados, bem como deve 

estar descartada a inexistência de causa impeditiva da pretensão punitiva ou 

executória do acusado, a fim de possibil i tar o início da ação penal, evitando-

se com isso acusações infundadas ou ineficazes. Por outro lado, eventual 

pedido de arquivamento do inquérito policial somente deve ser admitido se 

demonstrados claramente os motivos da inuti l idade, desnecessidade ou 

impertinência do seguimento das investigações. 

Seja em procedimento administrativo ou em inquérito policial ,  

trata-se de fase preparatória de possível ação penal, procedida pela Polícia 

Judiciária ou por órgão vinculado à Administração Pública, sendo, num 

primeiro momento1, instrumento para formação da pretensão acusatória, a 

opinio delicti.  

Em outras palavras, investigação prel iminar é o conjunto de 

dil igências realizadas por órgão competente, visando à apuração de uma 

infração penal e sua autoria, para possibil i tar que o titular da ação penal 

ingresse em Juízo, pedindo a aplicação da Lei Penal em concreto. 

Segundo Aury Lopes Júnior2, a investigação preliminar “será 

basicamente o instrumento que permitirá ao acusador decidir sobre acusar ou 

não, e também servirá ao juiz, para decidir sobre a admissão do pedido 

(receber ou não a acusação; acolher ou rejeitar o pedido de arquivamento). 

Em sentido amplo, a investigação serve ao processo nos dois casos: tanto 

quando se produz a acusação, como ainda quando a decisão é pelo não-

processo (non procedere), pois, nesse últ imo caso, não só evitará os elevados 

                                                 
1 Apesar da controvérs ia existente,  é inegável  que os e lementos produzidos na fase 
prel iminar  invest igatór ia,  também servirão de base ao convencimento do julgador,  devendo 
serem conf irmados, sempre que possíve l,  na fase judic ial .  
2 Sistemas de invest igação prel iminar.  Rio  de Janeiro:  Lumen Jur is,  2005,  p.  42/43.  
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custos para o Estado, como também impedirá os graves efeitos nocivos que 

um processo infundado causa para o sujeito passivo”.  

Sobre o tema, ensina-nos Eugênio Pacel l i  de Oliveira3: “A fase de 

investigação, portanto, em regra promovida pela polícia judiciária, tem 

natureza administrativa, sendo realizada anteriormente à provocação da 

jurisdição penal. Exatamente por isso se fala em fase pré-processual, 

tratando-se de procedimento tendente ao cabal e completo esclarecimento do 

caso penal, destinado, pois, à formação do convencimento (opinio delicti ) do 

responsável pela acusação”.  

Para Nestor Távora4, “O inquérito policial vem a ser o 

procedimento administrativo, preliminar, presidido pelo delegado de polícia, 

no intuito de identif icar o autor do i l íci to e os elementos que atestem a sua 

materialidade (existência), contribuindo para a formação da opinião delit iva 

do titular da ação penal, ou seja, fornecendo elementos para convencer o 

t itular da ação penal se o processo deve ou não ser deflagrado”. 

Pode-se afirmar, ainda, que a investigação também objetiva a 

localização do autor e do proveito do crime, a fim de garantir a execução de 

eventual pena e a devolução de bens e valores apropriados indevidamene a 

quem de direito, tendo também caráter cautelar. 

Em suma, a investigação penal preliminar, tem com fundamento a 

apuração da notit ia criminis e os possíveis fatos ocultos a ela relacionados, a 

fim de proporcionar ao titular da acusação elementos de convicção 

necessários à propositura ou não de ação penal (instrumental idade) e, 

concomitantemente, evitar acusações infundadas e processos desnecessários 

(garantismo). 

Pode-se, então, dizer que uma investigação criminal que atinja sua 

finalidade é fundamental para um julgamento eficaz e para a correta aplicação 

                                                 
3 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal.  13.ª Ed. – Rio de Janeiro: Lumen 
Jur is,  2010, p.  57.  
4 TÁVORA, Nestor ;  ALENCAR, Rosmar Rodr igues.  Curso de Dire i to  Processual Penal.  3.ª  
ed. – Jus Podivm, 2009,  p.  72.  
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da lei penal, sendo, pois, preciosa ferramenta à disposição da sociedade e do 

Estado para que este cumpra com seu dever de proteção. 

Entretanto, cumpre ressalvar que a ação penal poderá ser proposta 

independentemente de existência de inquéri to pol icial ou outro procedimento 

investigatório, bastando que a notícia-crime ou as peças de informação 

contenham os elementos necessários à formação da opinio del icti. 

 

1.2 Características gerais 

 

Não obstante a existência de inquéritos extrapoliciais, como os 

inquéritos administrativo, policial mil i tar, judicial ou falimentar, interessa 

aqui, considerado o tema do presente trabalho, falar-se do inquérito policial,  

o qual será tratado como sinônimo de investigação penal preliminar em 

sentido amplo. Visto isso, cumpre salientar que o art. 183 da Instrução 

Normativa 1/92, da Polícia Federal, prevê a chamada investigação penal  

prel iminar (IPP), que é um instrumento excepcional destinado a veri ficar a 

procedência de notícias de infração penal noticiadas à autoridade policial,  

cuja escassez de indícios não justi f iquem a imediata instauração de inquérito. 

O inquérito policial  obedece às prescrições dos arts. 4.º a 23 do 

Código de Processo Penal (CPP), tem natureza jurídica de procedimento 

administrativo pré-processual, é atividade específica da polícia denominada 

judiciária, ou seja, a Polícia Civil , no âmbito da Justiça Estadual, e a Polícia 

Federal, no caso da Justiça Federal e, como dito, visa à apuração da autoria e 

da material idade de fatos, a priori , t idos como infrações penais5, sendo regido 

por características próprias, a seguir abordadas, que o diferenciam do 

processo penal:  

a) Discricionariedade 

                                                 
5 Há condutas que aparentemente são i l íc i tas,  mas somente a invest igação ou a inst rução 
penal demonstrará que não o são, como, por exemplo, aqueles fatos cometidos em estado 
de necessidade, em legít ima defesa ou em estr i to cumprimento de dever legal ou no  
exercício  regular de dire i to,  conforme previsão do art .  23 do Código Penal.  



18 

Tal característica do inquérito determina que as dil igências 

requeridas pelo ofendido, seu representante ou pelo indiciado serão realizadas 

ou não, a critério da autoridade policial (art. 14 do CPP), com exceção do 

exame de corpo de delito, que deverá ser sempre realizado quando se tratar de 

crime que deixa vestígios (art.  184 do CPP)6. Do indeferimento do pedido de 

dil igência formulado pela vít ima ou invest igado cabe recurso à autoridade 

policial superior. Poderão, ainda, o ofendido e o invest igado dirigir o pedido 

de dil igência indeferida pela autoridade policial ao Ministério Público ou ao 

Órgão Judiciário e, caso estes entendam pela pertinência/necessidade da 

dil igência, requisi tarão sua realização à autoridade policial, que não poderá 

se recusar a cumpri-la (art . 13, II,  CPP). 

É esse o entendimento jurisprudencial:  

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL 

PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO 

DE DROGAS. INQUÉRITO POLICIAL. PEDIDO DE JUNTADA DE 

DOCUMENTOS, VISANDO COMPROVAR O EXERCÍCIO DE 

ATIVIDADE LÍCITA PELO RECORRENTE, PARA FINS DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.  

INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECEDENTE. 1.  As di l igências 

requer idas pe lo ofendido, seu representante legal ou pe lo indic iado,  

na fase do inquér i to,  poderão, ou não, ser acolh idas, a juízo da 

autor idade competente.  2.  Na hipótese, esclareceu o magistrado a 

quo a imper t inência dos documentos apresentados à prova a ser  

produzida nos autos,  tendo em vista que, embora pudessem 

comprovar o  exercício  de at ividade l íc i ta pelo Recorrente,  não 

t inham o condão de exc lui r  a possib i l idade de seu envolv imento em 

assoc iação cr iminosa, apenas avolumando inut i lmente o processo.  

3.  Recurso desprovido. (RHC 200701118455, LAURITA VAZ, STJ -  

QUINTA TURMA, 08/02/2010).  

b) Escri to 

                                                 
6 O dire i to de defesa e contrad itór io,  inc luindo o direi to de requer imento de di l igênc ias 
pelo invest igado/ ind ic iado no inquér i to po l ic ia l ,  será abordado de forma mais detalhada no 
tópico correspondente.  
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Ensina-nos Nestor Távora7 que “Sendo procedimento administrativo 

dest inado a fornecer elementos ao titular da ação penal, o inquérito, por 

exigência legal, deve ser escrito, prescrevendo o art. 9º do CPP que ‘todas as 

peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou 

dati lografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade’. Os atos produzidos 

oralmente serão reduzidos a termo. Nada impede que outras formas de 

documentação sejam uti l izadas, de maneira a imprimir maior f idelidade ao 

ato, funcionando como ferramenta complementar à forma documental, como a 

gravação de som e/ou imagem na oit iva dos suspeitos, testemunhas e 

ofendidos na fase preliminar (art . 405, § 1º, CPP)”.  

Importante lembrar que o Judiciário passa por processo de 

virtual ização, restando saber como se harmonizará tal disposit ivo à dita 

mudança, ante possibil idades como depoimentos armazenados em arquivo 

áudio visual, digitalização de documentos, etc..  

c) Oficialidade 

 O inquérito policial  é uma at ividade investigatória feita por órgãos 

oficiais, não podendo ficar a cargo do part icular, ainda que a titularidade da 

ação penal seja atr ibuída ao ofendido. Isso decorre da avocação pelo Estado 

dos poderes de processamento e punição penal, evitando, assim, o exercício 

arbitrário das próprias razões por particulares. 

d) Oficiosidade 

O inquérito policial  será instaurado com a prisão em flagrante ou 

por portaria da autoridade pol icial . Uma vez conhecido crime de ação penal 

pública incondicionada, pessoalmente ou por meio de notit ia criminis, a 

autoridade policial tem o dever de agir de ofício, instaurando o inquérito e 

apurando prontamente os fatos, dispensando-se, nesse caso, qualquer 

autorização para tanto. Também deverá instaurar inquéri to quando requisitado 

pela autoridade judicial ou pelo Ministério Público. Todavia, nos crimes de 

ação penal públ ica condicionada exigi-se necessária representação do 

                                                 
7 TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 3.ª ed. – Jus Podivm, 
2009, p. 75. 
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ofendido ou requisição do Ministro da Justiça para o início do inquérito. Já 

nos casos de ação penal privada a legit imidade para requerer a instauração de 

inquérito policial é exclusiva do ofendido ou de seu representante legal. 

Questão interessante e polêmica é a possibil idade de instauração de 

inquérito mediante denúncia anônima. Nesse caso, defende-se que, diante da 

gravidade do caso e da verossimilhança das informações, a autoridade policial  

não deve de logo instaurar inquérito, mas proceder a prévia investigação, de 

forma sigiloso e discreta, a fim de evitar constrangimentos desnecessários e,  

caso obtenha indícios suficientes da veracidade da denúncia anônima, aí sim, 

fica autorizado a instaurar o competente inquéri to. 

Nesse sentido, posiciona-se Eugênio Pacell i  de Oliveira8:  

( . . . )  A notíc ia do cr ime,  ou not i t ia cr imin is como até hoje a inda se 

prefere,  pode se o ferecida por qualquer pessoa do povo e,  

obviamente,  pode ter  iníc io a  par t i r  do própr io conhecimento  

pessoal do fa to pe la autor idade po l ic ia l  (ar t .  5º ,  § 3º ,  CPP).  

A part i r  da cláusula const i tucional da vedação do anonimato (ar t .  

5º ,  IV,  in f ine),  a Suprema Cor te teve oportunidade de ressal tar  a  

impossib i l idade de instauração de persecução cr iminal –  le ia-se,  

inquér i to pol ic ia l  ou procedimento invest igatór io – com base 

unicamente em not i t ia cr imin is apócr i fa,  sa lvo quando o documento 

em questão t iver sido produzido pelo acusado (segundo a acusação),  

ou const i tu ir  o própr io corpo de del i to.  É o que se vê na Questão de 

Ordem susc itada no curso do Inq.  nº  1.957/PR, sendo Relator o  

Ministro Car los Vel loso, com substanc iosa declaração de voto do 

eminente Ministro Celso de Mel lo  – Informativo  STF nº  387. 

O Super ior  Tr ibunal  de Just iça,  contudo, já teve oportunidade de se 

mani festar em sent ido diverso, conforme se vê no julgamento do 

HC nº  44.649/SP e, mais recentemente,  no HC nº  106040/SP: 

“Ainda com reservas, a denúncia anônima é admit ida em nosso 

ordenamento jur íd ico,  sendo considerada apta a deflagrar  

procedimentos de aver iguação,  como o inquér i to  pol ic ia l ,  conforme 

contenham ou não elementos informat ivos idôneos sufic ientes,  e  

desde que observadas as devidas cautelas no que diz respeito  à  

                                                 
8  OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 13.ª Ed. – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 60. 
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ident idade do invest igado. Precedente do STJ” (HC nº  44.649/SP,  

Rel.  Min.  LAURITA VAZ,  Quinta Turma, DJ 8 /10/07).  

“Inexiste i legal idade na instauração de inquér i to com base em 

invest igações inic iadas por notíc ia anônima, eis que a autor idade 

pol ic ia l  tem o dever de apurar  a verac idade dos fa tos a legados.  

( Intel igência do ar t igo  4º ,  § 3º ,  CPP)” (HC nº  106040/SP, Rel.  Min.  

Jane Si lva – Desemb.  Convocada do TJ/MG, Sexta Turma, DJ de 

08/09/2008).  

A questão é deveras complexa, tendo em vista que, não raras vezes,  

o autor da not i t ia cr iminis permanece no anonimato precisamente 

como meio de proteção pessoal e de seus fami l iares. Então,  

exatamente por isso, é  de se receber com ressalvas a a ludida 

decisão, até mesmo porque ela deixa consignada a necessidade de 

caute la no exame de cada caso.  

A chamada delação anônima, com efei to,  não pode ser submetida a 

cr i tér ios r ígidos e abstratos de interpretação. O único dado objet ivo  

que se pode extrair  dela é a vedação à instauração de ação penal  

com base, unicamente,  em documento apócr i fo .  E isso porque, de 

fa to,  fa l tar ia justa causa à ação, d iante da impossib i l idade,  

demonstrada a pr ior i ,  da ind icação do mater ial  probatór io a  ser  

desenvo lvido no curso da ação.  

Mas, no que respeita à  fase invest igatór ia,  observa-se que, d iante 

da gravidade do fa to not ic iado e da verossimi lhança da informação,  

a autor idade po l ic ia l  deve encetar d i l igências informais,  isto  é ,  

ainda no plano da apuração da existência do fato – e não da autor ia  

– para comprovação da idoneidade da notíc ia .  É dizer :  o órgão 

persecutór io deve promover  d i l igências para apurar se fo i  ou não,  

ou se está ou não, sendo prat icada a alegada infração penal.  O que 

não se deve é determinar a imediata instauração de inquér i to  

pol ic ia l  sem que se tenha demonstrada a infração penal nem mesmo 

qualquer ind icat ivo idôneo de sua existência.  Em duas palavras,  

ut i l izadas, a l iás,  pelo  Ministro Celso de Mel lo,  com fundamento na  

doutr ina de Freder ico  Marques, deve-se agi r  com prudência e 

discr ição, sobretudo para evi tar  a  devassa indevida no patr imônio  

moral  de quem tenha s ido, lev ianamente,  apontado na delação 

anônima.  
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O Supremo Tribunal Federal, no caso concreto, posicionou-se de 

forma semelhante: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE 

DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA E DE 

VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. ESTADO DE 

FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE. 1.  A questão controvert ida 

consiste na possível existência de prova i l íc i ta ( "denúncia anônima"  

e prova colh ida sem observância da garant ia da invio labi l idade do 

domicí l io ) ,  o que contaminar ia o  processo que resultou na sua 

condenação. 2.  Legit imidade e val idade do processo que se or iginou 

de invest igações baseadas,  no pr imeiro  momento, de "denúncia 

anônima" dando conta de possíve is prát icas i l íc i tas re lac ionadas ao 

trá f ico de substância entorpecente.  Entendeu-se não haver f lagrante  

for jado o  resul tante de di l igênc ias pol ic ia is  após denúncia anônima 

sobre trá f ico de entorpecentes (HC 74.195,  rel .  Min.  Sidney 

Sanches, 1ª Turma, DJ 13.09.1996).  3.  Elementos indic iár ios acerca 

da prát ica de i l íc i to  penal.  Não houve emprego ou ut i l ização de 

provas obt idas por meios i l íc i tos no âmbito do processo instaurado 

contra o recorrente,  não incid indo, na espécie,  o disposto no ar t .  5°,  

inciso LVI,  da Const i tu ição Federal.  4.  Garant ia da invio labi l idade 

do domicí l io é a regra,  mas const i tucionalmente excepcionada 

quando houver f lagrante del i to,  desastre,  for  o caso de prestar  

socorro,  ou, a inda, por  determinação judic ia l .  5.  Outras questões 

levantadas nas razões recursais envolvem o revolver de substrato  

fá t ico-probatór io,  o que se mostra inviável  em sede de habeas 

corpus.  6 .  Recurso ord inár io  em habeas corpus improvido.  (RHC 

86082, ELLEN GRACIE, STF – 5 /8/2008) .  

e) Indisponibil idade 

A persecução penal é de ordem públ ica,  e uma vez inic iado o 

inquér i to,  não pode o delegado de políc ia dele d ispor .  Se d iante de 

uma circunstânc ia fát ica,  o delegado percebe que não houve cr ime,  

nem em tese, não deve inic iar  o inquér i to  pol ic ia l . Contudo,  uma 

vez in ic iado o procedimento invest igat ivo,  deve levá- lo a té o f ina l ,  
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não podendo arquivá-lo ,  em vir tude de expressa vedação cont ida no 

art .  17 do CPP.9 

Somente o Ministério Públ ico, que é o t itular da ação penal, órgão a 

quem se destina o inquérito policial, pode pedir seu arquivamento, dando por 

encerradas as possibil idades de investigação ou quando concluir por 

inexistência de materialidade ou autoria. 

Contudo, o arquivamento deve ser requerido ao Judiciário que, caso 

entenda não ser o caso, deverá remeter os autos ao Procurador Geral de 

Justiça para pronunciamento. Se este insistir no arquivamento, impõe-se tal  

medida. O Procurador Geral de Justiça poderá, outrossim, requerer 

continuidade das invest igações ou mesmo oferecer denúncia, caso entenda 

presentes provas suficientes de materialidade e indícios robustos de autoria. 

É o que dispõe o art.  28 do CPP: 

- Ar t .  28.  Se o órgão do Ministér io Públ ico,  ao invés de apresentar  

a denúncia,  requerer o  arquivamento do inquér i to  pol ic ia l  ou de 

quaisquer peças de informação,  o ju iz,  no caso de considerar  

improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquér i to ou 

peças de informação ao procurador-gera l ,  e  este o ferecerá a 

denúncia,  designará outro órgão do Ministér io Públ ico  para o ferecê-

la,  ou insist i rá  no ped ido de arquivamento,  ao qual só então estará o  

juiz obr igado a atender.  

 Registre-se que o arquivamento do inquérito policial, em regra, não 

gera efeitos de coisa julgada material10 e, caso surjam novas provas que 

interessem ao caso, pode-se desarquivar o inquérito para continuidade das 

investigações (art. 18 do CPP11 e Súmula 524 do STF12).  

 

                                                 
9 TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 3.ª Ed. – Jus Podivm, 
2009, p. 77. 
10 Há situações em que o arquivamento implica em coisa julgada material, como, por exemplo, quando 
reconhecida a prescrição da pretensão punitiva. 
11 Art. 18 do CPP: “Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base 
para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia”. 
12 Súmula 524 do STF: “Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de 
justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas”. 
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f) Inquisit ivo 

Na fase pré-processual não existem partes, nem acusação formal,  

apenas uma autoridade investigando e o investigado, que pode estar indiciado 

ou não. 

O caráter inquisit ivo do inquérito decorre do fato de o procedimento 

ser constituído por atividades persecutórias que se concentram nas mãos de 

uma única autoridade, a qual, por isso, prescinde, para a sua atuação, da 

provocação de quem quer que seja, podendo e devendo agir de ofício, 

empreendendo, com discricionariedade, as atividades necessárias ao 

esclarecimento do crime e da sua autoria 

Assim, no inquérito policial há notável mitigação dos direi tos ao 

contraditório e à ampla defesa, que deverão, em regra, ser exercidos em sua 

plenitude em eventual processo penal correspondente. 

Dessa forma, evidenciam a natureza inquisit iva do procedimento o 

art igo 107 do CPP, que proíbe a arguição de suspeição de autoridades 

policiais, e o artigo 14, que permite à autoridade policial indeferir di l igências 

requeridas pelo ofendido ou indiciado, exceto o exame de corpo de delito, à 

vista do disposto no art igo 184 do CPP. 

Contudo, há crescente entendimento diverso, defendendo-se que o 

impedimento do contraditório no inquérito policial fere o art. 5.º, LV da 

Constituição Federal. O necessário aprofundamento do assunto é objeto do 

tópico “Ampla defesa e contraditório na investigação penal preliminar”. 

g) Dispensabil idade 

O inquérito policial é dispensável ao oferecimento da denúncia ou 

da queixa. Tal afirmação, aliás, pode ser extraída do art igo 12 do CPP ao 

dispor que "o inquérito policial  acompanhará a denúncia ou queixa, sempre 

que servir de base a uma ou a outra". 
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Outros disposit ivos do Código de Processo Penal, como o art. 39, § 

5.º13 e o art. 46, § 1.º14, comprovam que, tendo o t itular da ação penal em seu 

poder os elementos necessários ao oferecimento da denúncia ou da queixa, o 

inquérito torna-se dispensável. 

h) Sigiloso 

Dispõe o art. 20 do CPP que “A autoridade assegurará no inquérito 

o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da 

sociedade”.  

É que o inquérito policial, por ser peça de natureza administrat iva, 

inquisit iva e preliminar, não se submete à publicidade que rege o processo 

judicial, previsto art.  5.º, LX, na Consti tuição Federal15, podendo a autoridade 

policial restringir-lhe o acesso, em regra, apenas àqueles com legítimo 

interesse. 

Cumpre lembrar que o art. 7.º, XIV, da Lei n.º 8.906/94 (Estatuto da 

Advocacia), prevê aos advogados “Examinar em qualquer repartição policial ,  

mesmo sem procuração, autos de flagrante e de inquérito, f indos ou em 

andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar 

apontamentos.”.  

Fica, assim, impossibil i tado o acesso aos autos do inquérito policial  

de pessoa sem interesse legítimo no caso, ressalvado o direito dos advogados, 

conforme mencionado no item precedente. Nas palavras de Guilherme de 

Souza Nucci16: 

Não cabe a incursão na delegacia,  de qualquer  do povo, desejando 

acesso aos autos do inquér i to po l ic ia l ,  a pretexto de f iscal izar e  

acompanhar o trabalho do Estado- invest igação, como se poder ia  

                                                 
13 Art. 39, § 5.º, do CPP: “O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito, se com a representação forem 
oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal, e, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de 
quinze dias”. 
14 Art. 46, § 1.º, do CPP: “Quando o Ministério Público dispensar o inquérito policial, o prazo para o 
oferecimento da denúncia contar-se-á da data em que tiver recebido as peças de informações ou a 
representação”. 
15 Art. 5.º, LX, da CF/88: “A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da 
intimidade ou o interesse social o exigirem”. 
16 Código de Processo Penal Comentado. 9.ª Ed. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 121. 
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fazer quanto ao processo-cr ime em juízo.  As invest igações já são 

acompanhadas e f iscal izadas por órgãos estatais,  d ispensando-se,  

pois,  a publ ic idade. Nem o ind ic iado,  pessoalmente, aos autos tem 

acesso. É certo que, inexist indo conveniênc ia à “e luc idação do 

fa to” ou ao “ interesse da soc iedade”,  pode a autor idade po l ic ia l  que 

o preside, permi t i r  o acesso de qualquer interessado na consulta aos 

autos do inquér i to.  Ta l s i tuação é rela t ivamente comum em se 

tratando de repór ter  desejoso de conhecer  o andamento da 

invest igação ou mesmo do ofendido ou seu procurador.  

 O sigilo no inquérito policial e nas investigações em geral  

justi f ica-se na proteção de interesses públicos relevantes, como o direito à 

intimidade e à imagem dos envolvidos (invest igado, vít ima, testemunha), bem 

como à efetiva elucidação dos fatos. 

Além da presunção constitucional de inocência (art . 5.º,  LVII),  

sabe-se que não são raras investigações como as referentes a crimes sexuais, 

onde a grave ofensa sofrida pela vít ima é potencializada pela humilhação da 

publicidade do fato pela imprensa. Noutros casos, há investigações onde é 

afastado o sigilo fiscal e/ou bancário do investigado, bem como interceptadas 

comunicações telefônicas e/ou telemáticas, informações essas que devem 

permanecer sigi losas, com acesso restrito à autoridade policial, ao Ministério 

Público, ao juiz e, logo que possível, ao investigado (e ao defensor dele) 

preservando-se, dessa forma, a intimidade deste último. Nesses casos o sigilo 

externo aplica-se inclusive à fase judicial . 

Nesse sentido, o art. 201, § 6.º, do CPP, incluído pela Lei nº 

11.690, de 2008: “O juiz tomará as providências necessárias à preservação 

da intimidade, vida privada, honra e imagem do ofendido, podendo, inclusive, 

determinar o segredo de just iça em relação aos dados, depoimentos e outras 

informações constantes dos autos a seu respeito para evitar sua exposição 

aos meios de comunicação.”.  

Sobre o assunto, colhe-se l ição de Guilherme de Souza Nucci17: 

                                                 
17 Código de Processo Penal Comentado. 9.ª Ed. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 454. 
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A vít ima, mui tas vezes,  é exposta ao r id ículo,  tendo a vida pr ivada  

devassada por terceiros,  em especia l  pela mídia ,  mormente quando 

se trata de cr ime passional.  Imagine-se, a inda, o processo-cr ime 

envo lvendo vio lênc ia sexual contra cr ianças e adolescentes.  São 

just i f icat ivas plausíveis para que o magistrado decrete o segredo de 

just iça,  permi t indo o acesso aos autos somente às par tes.  

Lembremos, ademais,  que o sig i lo pode – e deve – ser considerado 

desde a fase invest igatór ia.  Al iás,  a preservação da int imidade, vida 

pr ivada,  honra e imagem do réu também pode merecer a tenção por  

parte do juiz,  a f ina l ,  a  execração púb l ica não deve se tornar uma 

regra no processo penal e,  muito menos, a pretexto de se sustentar o 

pr incíp io da publ ic idade. 

Trata-se, aí, do chamado sigilo externo,  quando o acesso aos autos 

fica restrito, como dito, à autoridade policial presidente da investigação, 

Ministério Público, juiz, investigado e vít ima, estes dois últ imos por meio de 

seus advogados. 

Outra situação é aquela em que o sigilo é decretado judicialmente 

como garantia da eficácia da investigação, quando o conhecimento do feito 

restringe-se à autoridade policial, ao Ministério Público e ao juiz, vedando-se 

momentaneamente o acesso aos autos inclusive ao investigado, à vít ima e, 

obviamente, a seus advogados. Estar-se, aí, diante do sigilo interno, que se 

justi f ica diante de técnicas invest igativas ou medidas restrit ivas 

imprescindíveis ao desl inde do fato, à produção de provas de natureza 

cautelar, ou à salvaguarda da sociedade, mas que, uma vez conhecidas pelo 

investigado, restariam fatalmente frustradas, como as interceptações de 

conversas telefônicas ou de comunicações digitais, por meio da internet, 

ordens judiciais de busca e apreensão, prisão, dentre outras. 

Os l imites do sigilo interno são tema controverso, tendo o Supremo 

Tribunal Federal, aos 2/2/2009, sobre ele se posicionado, com a edição da 

Súmula Vinculante n.º 14, com o seguinte teor: “É direito do defensor, no 

interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já 

documentados em procedimento invest igatório realizado por órgão com 

competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de 

defesa”.  



28 

Referida súmula é justamente o tema central do presente trabalho, e 

tanto o sigilo interno quanto ela serão objeto de estudo mais aprofundado 

mais à frente. 

 

1.3 Posição do Juiz na investigação preliminar 

 

Ao tratar da posição do Juiz na investigação prel iminar, não se pode 

deixar de falar dos modelos de sistema processual, a saber: inquisit ivo, 

acusatório e misto. 

No sistema inquisitivo inicial , de origem romana, ficavam 

concentradas na figura do juiz as funções de acusar, defender e julgar. A 

persecução penal era iniciada de ofício pelo magistrado, a quem também 

cabiam a coleta de provas e o julgamento. Inexistiam nesse sistema 

contraditório e defesa, sendo o réu mero objeto de investigação, sujeitando-se 

de forma totalmente passiva à persecução penal. 

Originar iamente,  a f igura do juiz instrutor  estava int imamente 

relacionada com a f igura do inquisidor.  Atuava como par te,  

invest igando,  d ir igindo, acusando e ju lgando. Com relação ao 

procedimento,  costumava ser escr i to ,  secreto e não-contradi tór io .  

Com relação à prova, vigorava o s is tema de valoração taxada ( tar i fa  

probatór ia) ,  a sentença não produzia co isa ju lgada e o estado de 

pr isão do acusado era a regra geral .  O processado era considerado a 

melhor fonte do conhecimento e como testemunha; logo t inha o  

dever de declarar a verdade sob pena de incorrer  nas sanções legais.  

Confund iam-se as at ividades do ju iz e acusador,  com claro prejuízo 

para o sujei to passivo,  que se conver t ia em mero objeto de 

persecução.18 

Com a evolução do sistema inquisi t ivo, restringiram-se as funções 

do juiz instrutor, que atualmente não mais acusa ou inicia a ação penal de 

ofício, ficando tais funções a cargo do Ministério Público. O juiz instrutor, ou 

                                                 
18 JÚNIOR, Aury Lopes. Sistemas de investigação preliminar. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 70. 
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seja, aquele que atua nas investigações preliminares, pode iniciá-las de ofício, 

participando ativamente na produção de provas, mas f ica obrigatoriamente 

impedido de julgar a causa correspondente. O juiz instrutor pode iniciar, 

realizar e concluir o procedimento preliminar penal, desconsiderando o que 

opinar o Ministério Público ou a defesa. Por isso, estes últ imos assumem 

papel de meros colaboradores, devendo, contudo, restar-lhes garantido em lei  

os devidos recursos, que permitam evitar arbítrios e i legalidades. 

Quanto ao sistema acusatório, adotado no Brasil, tem como 

característ ica fundamental a separação das funções de acusar, defender e 

julgar, atribuídas a entes distintos. O processo deve obedecer aos princípios 

do contraditório, ampla defesa e publ icidade, cumprindo ao julgador, de 

forma imparcial, zelar pela efetividade desses institutos, obrigando-se a 

fundamentar todas as decisões, sendo, assim, sistema de apreciação das 

provas o do l ivre convencimento motivado. Em tal modelo, a acusação fica, 

em regra, a cargo do Ministério Público, a quem cabe iniciar a persecução 

penal e requerer a produção de provas.  

O sistema misto, ou francês, possui três etapas: a) invest igação 

preliminar; b) instrução preparatória; e c) fase do julgamento. As duas 

primeiras fases, presididas pelo juiz da instrução, são secretas e não estão 

sujeitas ao contraditório. Já na terceira fase, o processo se desenvolve 

oralmente, observando-se a publicidade, a ampla defesa e o contraditório. 

Como dito, adota-se no Brasi l o sistema processual acusatório, onde 

a acusação é exercida pelo Ministério Público. Contudo, há previsões em 

nosso ordenamento jurídico permitindo ao juiz iniciativa probatória, 

amparado no princípio da verdade real, como, por exemplo, a faculdade que 

tem juiz de, mesmo na fase preliminar, determinar de ofício produção de 

provas consideradas urgentes e relevantes (art. 156 do CPP), bem como outros 

atos invasivos de direi tos e garantias individuais, como o decreto de prisão 

preventiva (art. 311 do CPP), determinar interceptação de comunicações 

telefônicas (art. 3.º,  9.296/96) ou acessar pessoalmente dados, documentos e 

informações f iscais, bancárias, financeiras e eleitorais de 

investigados/acusados (art. 3.º da Lei n.º 9034/95). Traduzem o Princípio da 
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Verdade Real os art igos 14719, 20920, 23421 e 56622 do Código de Processo 

Penal, pelos quais se veri fica o dever que tem o julgador de providenciar os 

atos necessários, independentemente de requerimento das partes, objetivando 

a consecução da verdadeira justiça e, portanto, da paz social, uma vez que o 

processo penal cuida de direitos indisponíveis. É por isso que a confissão no 

processo penal tem valor relativo, devendo o juiz, mesmo diante dela,  

providenciar a produção judicial de outras provas que entenda relevantes, de 

modo a confirmar (ou não) o depoimento do réu. 

Não obstante o termo “verdade real”, reconhece-se que, no 

processo, ela pode revelar-se inatingível, devendo-se concebê-la como a 

materialização formal daquilo que se imagina ter acontecido. Sobre o tema, 

colhe-se l ição de Guilherme de Souza Nucci23: 

( . . . )  jamais,  no processo, pode assegurar o juiz ter  a lcançado a 

verdade objet iva,  aquele que corresponde perfe i tamente com o 

acontecido no plano rea l.  Tem, is to,  sim, o magistrado uma crença 

segura na verdade que transparece através das provas co lhidas e,  

por ta l  mot ivo,  condena ou abso lve.  

Como visto, no sistema acusatório brasi leiro, mesmo nas 

investigações preliminares, o juiz não permanece estático face às previsões 

legais que lhe garantem delas participar ao lado do Ministério Público,  

mesmo que de forma restrita. Além disso, a exigência de ordem judicial para 

realização de determinadas medidas invest igatórias, invasivas dos direitos 

fundamentais do invest igado, vem sendo adotada na grande maioria dos 

Estados democráticos como requisito indispensável à legit imidade da medida. 

Ocorre, no entanto, que a participação do juiz na fase investigatória 

preliminar, nos moldes acima mencionados, tem sido vista por parte da 

doutrina como fator prejudicial  à atuação dele na ação correspondente,  
                                                 
19 Art. 147. O juiz poderá, de ofício, proceder à verificação da falsidade. 
20  Art. 209. O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes. 
21 Art. 234. Se o juiz tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação ou da 
defesa, providenciará, independentemente de requerimento de qualquer das partes, para sua juntada aos autos, se 
possível. 
22 Art. 566.  Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade 
substancial ou na decisão da causa. 
23 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 9.ª ed. – São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2009, p. 50. 
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alegando-se redução da imparcialidade do magistrado, decorrente de eventuais 

“pré-juízos” formados na fase preliminar. Confira-se o posicionamento de 

Eugênio Pacell i  de Oliveira24: 

O Supremo Tr ibunal Federal ,  por exemplo e acertadamente,  já teve 

oportunidade de dec id ir  pela impossib i l idade de o juiz poder  

requisi tar  de o f íc io novas d i l igênc ias probatór ias, quando o  

Ministér io Públ ico se mani festar pelo arquivamento do inquér i to.  A 

vio lação ao sistema acusatór io,  na hipótese, ser ia e era patente 

(STF – HC nº  82.507/SE, Rel .  Supúlveda Pertence. Primeira Turma.  

DJ 19.12.2002, p.  92).  

Também, no campo da d istr ibuição dos ônus da prova há uma ampla 

l iberdade de inic iat iva probatór ia confer ida ao juiz,  frequentemente  

legi t imada pelo  decantado pr incípio  da verdade rea l.  Ora,  a lém do 

fa to de não exist i r  nenhuma verdade jud ic ial  que não seja uma 

verdade processual,  ta l  pr incíp io,  na real idade,  na extensão que se 

lhe dá, pode ser –  e muitas vezes fo i  e ainda é – manipulado para 

just i f icar a subst i tu ição do Ministér io Públ ico  pelo juiz ,  no que se 

refere ao ônus probatór io que se reserva àquele.  

( . . . )  A in ic iat iva probatór ia do juiz  deve l imi tar -se,  então,  ao 

esc larecimento de questões ou pontos duvidosos sobre o mater ial  já  

traz ido pelas partes,  nos termos da nova redação do art .  156, I I ,  do  

CPP, trazida pe la Lei nº  11.690/08.  

Aury Lopes Júnior25 vai além, defendendo que a atuação do juiz na 

fase preliminar deve ser considerada causa de impedimento para julgamento 

da ação penal correspondente: 

Em def ini t ivo,  a  prevenção é uma causa de exclusão da 

competência.  O ju iz instrutor é  prevenido e como tal  não pode 

julgar .  Sua imparcia l idade está compromet ida não só pela at iv idade 

de reunir  o mater ia l  ou estar em contato com as fontes de 

invest igação, mas pelos diversos pré-julgamentos que real iza no 

curso da inst rução prel iminar (como adoção de medidas cautelares,  

busca e apreensão,  autor ização para interceptação tele fônica etc .) .  

                                                 
24 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 13.ª Ed. – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 10/11. 
25 JÚNIOR, Aury Lopes. Sistemas de investigação preliminar. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 77/78. 
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A proibição de atuação ex officio e determinação de juízes diversos 

para as fases preliminar e processual estão previstas no texto do anteprojeto 

de lei  que reformará o Código de Processo Penal brasileiro. Confira-se26:  

- Art .  4º .  O processo penal terá estrutura acusatória ,  nos l imi tes 

def inidos neste Código, vedada a in ic iat iva do juiz na fase de 

invest igação e a subst i tu ição da atuação probatór ia do órgão de 

acusação;  

( . . . )  

-  Art .  16.  A competência do ju iz das garant ias abrange todas as 

infrações penais,  exceto  as de menor potencia l  o fensivo e cessa com 

a propositura da ação penal.   

( . . . )  

-  Ar t .  17.  O juiz que, na fase de invest igação, prat icar qualquer a to  

incluído nas competênc ias do art .  15 f icará impedido de funcionar  

no processo.  

Preocupam sobremaneira propostas de alterações legislativas como 

essas, ante a real idade brasileira que se apresenta. Num país onde as 

instituições públicas funcionam deficientemente, a criminal idade e a 

impunidade crescem sem medida, a corrupção instala-se descaradamente no 

Estado e na sociedade como um todo, onde fazer cumprir a lei  é um constante 

desafio, um país onde ainda este ano existia a possibil idade de os cargos 

públicos dos poderes Executivo e Legislativo, inclusive o cargo máximo de 

Presidente da República, serem preenchidos por muito prováveis condenados, 

independentemente do crime praticado, “afrouxar” ou de qualquer modo 

“dificultar” ainda mais a investigação e o processamento criminal é colaborar 

com a criminalidade. Disposit ivos como esses se prestariam a um sistema 

ideal (quem sabe ao Brasil do futuro), em que a lei se apl ique a todos, a 

Polícia seja suficientemente aparelhada para exercer sua função, o órgão 

acusador e o Poder Judiciário estejam inteiramente comprometidos com suas 

funções, a fim de garantir julgamento célere e justo, o que, como se sabe, não 

é o caso do nosso Brasil .  

                                                 
26 Fonte: http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/7/docs/anteprojeto_do_cpp_-_senado_federal.pdf. 
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Parece viver o legislador no mundo do “dever ser”, afastando-se da 

realidade. Não é necessário muito esforço para se vislumbrarem prejuízos ao 

processo penal e à aplicação da justiça, uma vez aprovados tais disposit ivos.  

Segundo a alteração proposta, o juiz que atuar na fase invest igativa, 

entendendo-se aqui inquérito policial ou qualquer procedimento preliminar, 

ficaria automaticamente impedido de atuar no processo correspondente, 

devendo-se, com o oferecimento da denúncia, redistribuir o feito a outro juiz,  

t ido como imparcial.  

No caso de vara que conte com dois juízes (t itular e substituto), 

deduz-se que, atuando o titular na fase preliminar, com o oferecimento da 

denúncia, seria o feito redistribuído ao substi tuto e vice-versa. Contudo, a 

que juízo seria redistribuído o fei to, por exemplo, em comarcas quem contem 

com apenas um magistrado, o que não é raro em nosso país? Ou, se o processo 

é do juiz t i tular, mas o substituto, em algum momento (durante as férias do 

titular, por exemplo), atuou no fei to, na fase instrutória (e vice-versa)? O 

procedimento que nos parece mais coerente seria a redistribuição do feito ao 

juízo da comarca mais próxima. Nesse caso, dependendo da extensão 

geográfica das comarcas envolvidas, importante parte da instrução (oit iva de 

testemunhas e interrogatório do réu) dar-se-ia por meio de cartas precatórias a 

serem cumpridas, em regra, pelo do juízo que atuou na fase instrutória, por 

ser geralmente ele o responsável pela comarca do local do fato, onde quase 

sempre residem o réu e as testemunhas e onde se dá a instrução, 

considerando-se as regras definidoras da competência (art . 69 e ss. do CPP). 

Em assim sendo, de logo se tem por prejudicado o processo, seja pela 

morosidade, considerando-se o natural acréscimo de tempo para o 

cumprimento de dil igências por carta precatória, seja pela redução do grau de 

cognição do juiz, cujas impressões restarão fatalmente diminuídas pela 

ausência de contato direto com o réu e as testemunhas. O mesmo se aplica ao 

novo membro do Ministério Público. Semelhante si tuação ocorre em 

processos penais versando sobre crimes de responsabil idade contra prefeitos, 

de competência originária dos Tribunais de Just iça (na esfera estadual) ou dos 

Tribunais Regionais Federais (na esfera estadual), quando as comunicações 

dos atos processuais (ci tação e intimações) e a instrução do feito (prova oral) 
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se dá quase sempre por meio de cartas de ordem, cumpridas nas comarcas de 

residência do réu prefeito, restando ao Tribunal apenas o julgamento de 

processo de cuja instrução, repita-se, part icipou minimamente, quando não foi  

mero espectador. 

Além disso, parece o legislador querer mesclar os sistemas 

inquisit ivo e acusatório, vedando ao juiz “instrutor” participação ativa na fase 

instrutória e, ainda assim, impedir de o mesmo magistrado atuar na fase 

processual, o que se afigura incompreensível.  

Por outro lado, sabe-se que o princípio da identidade física do Juiz 

tem como escopo permitir uma participação mais adequada dos l i t igantes no 

processo, conferindo ao magistrado maior proximidade dos fatos, por meio 

das provas produzidas, inclusive e principalmente, a coleta pessoal, sempre 

que possível, da prova oral,  objetivando maior grau de cognição do 

magistrado, ao ver, ouvir e sentir as partes e as testemunhas. É inegável, pois, 

que melhor percepção dos fatos terá aquele que conhece o fato desde seu 

nascedouro, que acompanhou as invest igações e a inteira evolução do feito. 

Contudo, pretende-se, por via inversa, impedir o julgamento da ação pelo juiz 

instrutor, como se as decisões e o julgamento do feito, seja pelo “juiz 

instrutor”, seja pelo “juiz do processo”, não carecessem igualmente de 

fundamentação, como se as provas carreadas aos autos não fossem as mesmas, 

independentemente de quem as aprecie, como se eventual nulidade na fase 

preliminar (ou judicial) não pudesse ser igualmente arguida no sistema atual.  

De qualquer forma, em se concretizando referidas alterações, prevê-se, como 

dito, consubstancial prejuízo à aplicação da just iça e, obviamente, à 

sociedade. 

Feitas essas considerações, importante afirmar que, no sistema 

processual penal brasileiro vigente, é dever do juiz, tanto na fase preliminar 

investigativa, como em todo o processamento do feito, além de empreender 

busca da verdade real e a efetiva aplicação da lei penal, zelar pelos direitos e 

garantias do invest igado/acusado, tanto na fase investigativa preliminar, 

quanto na fase processual, assegurando-lhe o devido processo legal, com 

ênfase para o contraditório e a ampla defesa, por todos os meios de prova 
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admit idos em lei . O juiz é, pois, o garante consti tucional de qualquer 

restrição a direito fundamental do investigado/acusado em toda a persecução 

penal, uma vez que todo ato que implique invasão de direi tos ou garantias 

fundamentais deste necessita obrigatoriamente de autorização judicial.  Assim, 

medidas como prisão (exceto prisão em flagrante), interceptação de 

comunicações telefônicas, de dados, escutas ambientais, busca e apreensão de 

bens e valores não podem prescindir de análise e autorização judicial,  por 

decisão devidamente fundamentada, que lhes l imite extensão e duração, sob 

pena de nulidade. 

Segundo esse entendimento, que é sustentando pela maioria da 

doutrina e jurisprudência, caso sejam coletadas, por exemplo, vídeos e 

fotografias de cenas de pedofi l ia ou de qualquer outro crime, como homicídio,  

corrupção ou tráfico de drogas, em um computador, sem a devida autorização 

judicial, tais provas não poderão ser usadas contra o autor do crime! 

É também a função de garante que impõe ao juiz o dever de nomear 

outro defensor para o réu, na hipótese de entender deficiente ou inexistente a 

defesa realizada pelo defensor dativo, podendo o réu, porém, a qualquer 

tempo, constituir outro advogado de sua confiança. Contudo, entendendo não 

observados pelo juiz de primeiro grau os direitos e garantias individuais do 

acusado, têm as partes a seu dispor todos os recursos e remédios jurídicos 

previstos em lei,  podendo-se anular os atos produzidos sem observância das 

exigências legais, seja na fase investigat iva preliminar, seja na fase 

processual. 
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2. SIGILO NO PROCESSO PENAL 

 

2.1 Fundamentos 

 

Apesar do uso dos termos “sigilo” e “segredo” como sinônimos, 

trazendo-os como tal os dicionários, há quem diferencie os vocábulos. 

Interessante, apenas a título de informação,uma vez que não se projeta 

qualquer problema no uso indistinto de qualquer dos dois termos, a colocação 

de Aleksandro Clemente e André Augusto Mendes Machado27, advertindo que: 

( . . . )  s igi lo e segredo não se confundem, guardando entre s i  re lação  

de cont inente e conteúdo. O segredo é a qual idade de uma 

informação, is to é,  aqui lo que não pode ser revelado. O sig i lo,  por  

sua vez, é o instrumento para tute la do segredo. Quebrado o sig i lo,  

vio la-se o segredo da informação.  

Aqui não haverá maiores preocupações com essa diferenciação. 

Prossiga-se, então. 

Não é novidade que o sigilo no processo, inst ituto atualmente não 

raro na praxe judiciária, justi f ica-se em duas situações contrapostas: garantia 

da intimidade dos envolvidos no processo, quais sejam, autor, vít ima e 

testemunhas, e/ou da efetividade da persecução penal, sendo certo que a regra 

é a publicidade dos atos processuais, conforme prescrevem os arts. 5.º,  LX, e 

93, IX, da Constituição Federal, a seguir transcri tos: 

- Art .  5.º  Todos são iguais perante a le i ,  sem distinção de qualquer  

natureza, garant indo-se aos brasi le iros e aos est rangeiros residentes 

no País a invio labi l idade do direi to à v ida, à l iberdade, à igualdade,  

à segurança e à propr iedade, nos termos seguintes:  

( . . . )   

                                                 
27 FERNANDES, Antônio Scarance; ALMEIDA, José Raul Gavião de; MORAES, Maurício Zanoide de. Sigilo 
no processo penal: eficiência e garantismo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 97. 



37 

LX - a le i  só poderá restr ingir  a publ ic idade dos atos processuais 

quando a defesa da int imidade ou o interesse socia l o exigirem; 

- Art .  93.  Lei complementar ,  de inic ia t iva do Supremo Tr ibunal  

Federal ,  d isporá sobre o Estatuto da Magistra tura,  observados os 

seguintes pr incípios:   

( . . . )   

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciár io serão 

púb l icos,  e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nul idade,  

podendo a le i  l imi tar  a presença,  em determinados atos,  às própr ias 

partes e a seus advogados, ou somente a estes,  em casos nos quais a  

preservação do direi to à int imidade do interessado no sig i lo não  

prejudique o interesse públ ico à informação.  

Outrossim, os tormentos sobre o tema advém não da possibi l idade 

de imposição judicial, nas mencionadas e excepcionais situações, de segredo 

de justiça a atos processuais, versando antes os debates sobre o alcance e 

duração de tal restrição, considerando-se o direito da sociedade à informação 

e os direitos à ampla defesa e ao contraditório do investigado/acusado. 

Sabe-se que os atos processuais são, em regra, públicos, sendo, 

aliás, os atos praticados em geral pela Administração Pública norteados por, 

dentre outros, o princípio da publicidade28, visando a conferir-lhes 

transparência e confiabil idade perante a sociedade. 

Na seara penal a publicidade dos atos processuais decorre também 

dos princípios da ampla defesa e do contraditório (art. 5.º, LV, da CF/88)29, 

uma vez que é a part ir do conhecimento da acusação e das provas produzidas 

contra si, que o réu pode exercer plenamente seu direito de resistência. 

Assim, conforme possibi l i ta o art. 5.º, LX, da CF/88, acima 

transcrito, a publicidade pode ser l imitada para garantir a defesa da 

intimidade ou o interesse social.  

                                                 
28 Art. 37, caput, da CF/88: “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)”. 
29 Art. 5.º, LV, da CF/88: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. 
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Sobre os fundamentos e l imites do sigilo, colaciona-se esclarecedor 

comentário de Ana Lúcia Menezes Vieira30: 

“( . . . )  o valor  da publ ic idade é regra essencia l  à democrac ia,  mas 

deve ceder espaço, em certos casos, ao segredo, ao ocul to.  O sig i lo,  

em si  mesmo,  não s igni f ica uma bur la ao Estado Democrát ico de 

Dire i to ,  mas s im sua imposição abusiva, sem fundamento no  

interesse púb l ico  ou socia l ,  ou em outro  va lor  const i tuc ionalmente 

relevante.  Por conseguinte,  deve ser verdadeira  exceção à regra da 

pub l ic idade e “não deve ul trapassar  o estr i tamente necessár io ,  

adequado, e t ido como proporcional ao exigido pela salvaguarda 

dos valores em nome dos quais e les são impostos” .  Deve ser ,  

portanto ,  excepcional,  restr i to e l imi tado no tempo, nada impedindo 

que o  contro le púb l ico do ato invest igatór io,  pela pub l ic idade, seja  

postergado para momento opor tuno – nunca,  porém, deverá ser  

excluído.  

O alcance ou l imite da publicidade deve ser determinado de acordo 

com o caso concreto, tendo-se, assim, duas espécies de sigilo: o externo e o 

interno, conforme exista proibição de divulgar-se publicamente certos atos 

e/ou informações constantes dos autos, ou sua totalidade, ou, por outro lado, 

a proibição de acesso aos autos ou informações neles constantes (negando-se, 

por vezes, até a própria existência do feito/procedimento) por algum (ou 

alguns) sujeitos processuais, respectivamente. 

Não se pretende aqui analisar pontualmente as situações em que se 

justi f ica o segredo de justiça, notadamente quando imposto como proteção da 

intimidade dos envolvidos. Não obstante abordar-se também esse tópico, 

direcionar-se-á o estudo ao antagonismo existente entre o sigi lo nas 

investigações penais preliminares, como garantia de uma invest igação 

eficiente, e o direi to de conhecimento pelo investigado das provas produzidas 

na invest igação preliminar, como garantia à ampla defesa e ao contraditório, 

evidenciando-se as influências teóricas e prát icas decorrentes da Súmula 

Vinculante n.º 14. 

 

                                                 
30 VIEIRA, Ana Lúcia Menezes. Processo penal e mídia. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 195. 
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2.2 Sigilo externo 

 

O sigi lo externo impõe-se a pessoas estranhas à causa, inclusive à 

imprensa, fundamentando-se na defesa da intimidade dos envolvidos no 

processo (autor, vít ima e testemunhas). 

Nesse sentido, prevê o art. Art. 5.º, LX, da CF/88 que “A lei só 

poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da 

intimidade ou o interesse social o exigirem.” 

O Pacto de São José da Costa Rica, internalizado em nosso 

ordenamento jurídico, caminha no mesmo rumo: 

-  Ar t .  11.2 .  Ninguém pode ser objeto de ingerências arb i trár ias ou 

abusivas em sua v ida pr ivada, em sua famíl ia,  em seu domicí l io ou 

em sua correspondência,  nem de o fensas i legais à sua honra ou 

reputação.  

Assim, o sigilo externo não se aplica somente ao processo penal,  

podendo ser decretado, por exemplo, em causas cíveis, que envolvam direito 

de famíl ia, objetivando resguardar a honra e a intimidade dos envolvidos, 

direitos esses amparados no art. 5.º, X, de nossa Carta Magna31. 

Na esfera penal, contudo, tem sido cada vez mais frequente a 

divulgação sensacionalista (muitas vezes irresponsável) pela mídia de 

ocorrências policiais, transformando a notícia divulgada em verdadeiro 

espetáculo, como forma de aumento da audiência. 

A forma parcial  como têm sido divulgados os fatos criminais pela 

mídia muitas vezes apresenta o suspeito ou indiciado já como condenado, 

apesar de sequer se ter a conclusão da investigação, sendo a matéria 

jornalística, mercenária, veiculada como decreto de morte moral do indivíduo, 

submetido a investigações que apenas se iniciaram. Em certos casos de maior 

repercussão, notadamente aqueles que envolvam pessoas públicas, a 

                                                 
31 Art. 5.º, X, da CF/88: “(...) são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. 
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população os acompanha diariamente, como uma telenovela da vida real,  

sendo inclusive motivo de fervorosos debates em rodas de conversa sociais, 

onde cada qual expõe seu veredicto. 

Não se pode desconsiderar ainda que, não bastasse a irreversível  

“condenação antecipada” do investigado perante a população, a interferência 

desmedida da imprensa nas investigações policiais prejudica-as, na proporção 

em que anuncia, de modo detalhado, o progresso da investigação, inclusive 

ações ainda por realizar, pondo em risco seu sucesso, sem falarmos, ainda, da 

pressão exercida sobre o juiz da eventual ação penal correspondente. 

Nas palavras de Ana Lúcia Menezes Vieira32: 

( . . . )  Além desse efe i to  avassalador na imagem do invest igado, a  

pub l ic idade mid iá t ica do inquér i to po l ic ia l  at inge outros valores 

também relevantes como a função estatal  de repressão ao cr ime, na 

medida em que turbam a real ização das invest igações cr iminais,  

além dos pr incíp ios da ampla defesa e da presunção de inocência do 

ind ic iado.  

Por outro lado, exerce a mídia papel de suma importância, como 

forma de conferir transparência e legit imidade aos atos administrativos, neles 

incluídos os atos investigat ivos policiais e os atos judiciais, mormente quando 

a investigação envolve pessoas de elevada condição econômica e/ou 

influência, considerando-se o alto índice de corrupção inegavelmente 

instalada no Estado brasi leiro. Nesse contexto, pode-se afirmar que a 

imprensa assume papel fundamental de difundir informações pelos meios de 

comunicação de massa, possibil i tando o conhecimento dos acontecimentos e 

rumo do país e do mundo, sendo, pois, ferramenta a possibil i tar o exercício 

efetivo da cidadania e uma forma de manifestação das l iberdades de 

pensamento, expressão e informação, direitos esses também amparados 

constitucionalmente (art.  5.º, IV33 e IX34).  

                                                 
32 VIEIRA, Ana Lúcia Menezes. Processo penal e mídia. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 192. 
33 Art. 5.º, IV, da CF/88: “é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”. 
34 Art. 5.º, IX, da CF/88: “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença”. 
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Ainda sobre a influência da mídia em investigações criminais, 

continua Ana Lúcia Menezes Vieira35, advert indo que: 

( . . . )  Não há dúvida de que a míd ia,  por vezes,  contr ibui  ut i lmente 

com a at ividade pol ic ia l .  Em cer tos casos tornam-se necessár ios a 

pub l icação da fotografia de um cr iminoso em jornais e em outros 

meios de comunicação e o descobr imento de indícios de autor ia,  da 

loca l ização da ví t ima,  de eventuais testemunhas, invest igações 

estas que poderão ser  desenvo lvidas com a divulgação do fa to  

cr iminoso pela imprensa. Assim, a publ ic idade pela mídia em torno 

do del i to,  às vezes, traz dados va l iosos e dec isivos para o  êxi to do 

inquér i to po l ic ia l .  

Visto isso, tem-se, por vezes, existência de confl ito entre direitos 

igualmente garantidos pela Constituição Federal, a saber, direito a l ivre 

manifestação do pensamento e à informação, contrapostos ao direito à 

imagem, honra e intimidade, entendendo-se caber ao Judiciário, quando 

necessário, decidir acerca da prevalência de uma e de outra garantia,  

conforme o caso concreto, valendo-se para isso do princípio da 

proporcionalidade. 

Concernente o tema, aos 31/12/2004, foi publicada a Emenda 

Complementar 45, que deu nova redação a, dentre outros, o art . 93, IX, da 

Constituição Federal de 1988, com o seguinte teor: 

- Art .  93.  Lei complementar ,  de inic ia t iva do Supremo Tr ibunal  

Federal ,  d isporá sobre o Estatuto da Magistra tura,  observados os 

seguintes pr incípios:  

( . . . )  

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciár io serão 

púb l icos,  e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nul idade,  

podendo a le i  l imi tar  a presença,  em determinados atos,  às própr ias 

partes e a seus advogados, ou somente a estes,  em casos nos quais a  

preservação do direi to à int imidade do interessado no sig i lo não  

prejudique o interesse públ ico à informação.  

                                                 
35 VIEIRA, Ana Lúcia Menezes. Processo penal e mídia. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 203. 
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A interpretação l i teral desse disposit ivo remete à idéia de 

sobreposição do direito público à informação sobre o direi to individual à 

intimidade, visto que o sigilo dos atos processuais somente poderia ser 

imposto se não prejudicasse o direito à informação. 

Não se tendo aqui a menor pretensão de tentar resolver o impasse, 

mantendo-se o posicionamento acima exposto, apresenta-se a interessante 

opinião de Diego Fajardo Maranha Leão de Souza e Rosimeire Ventura 

Leite36, verbis:  

( . . . )  Ver i f ica-se, no ponto ,  verdadeira co l isão entre duas normas 

const i tucionais.  De um lado, cravada no ro l  de direi tos 

fundamentais,  está a invio lab i l idade da int imidade; de outro ,  na  

seara da publ ic idade dos atos judic ia is ,  agora consta disposição que 

garante o interesse públ ico à informação contra qualquer sig i lo  que 

vise a (s ic)  pro teção dessa mesma int imidade.  Constata-se, po is,  

quebra da harmonia do s is tema const i tuc ional pelo legislador  

reformador.  

Encontramo-nos, em verdade, d iante de uma norma const i tuc ional  

inconst i tuc ional.  Ao pretender supr imir  um d i rei to assegurado em 

cláusula pétrea, o poder const i tuinte  re formador foi  a lém de seus 

poderes const i tucionalmente estabelecidos (art .  60, § 4.º ,  da 

CF/88).  A invio lab i l idade do d ire i to à int imidade,  norma de 

categor ia fundamental ,  está imune a invest idas do const i tu inte  

reformador,  a não ser que se proceda a uma revolução e 

consequente instalação de nova ordem const i tuc ional,  o que se 

admite apenas em face de poder const i tuinte or ig inár io.  Ao  

pretender estatuir  que o interesse públ ico à informação não pode ser  

“prejud icado” pelo s igi lo eventualmente necessár io à proteção da 

int imidade de algum interessado, o const i tu inte aniqui lou um 

direi to indiv idual fundamental  em razão de um interesse públ ico  

ident i f icado com a necessidade de publ ic idade de tudo, de todos e  

sempre. Ao fazê- lo,  incorreu em vício de ordem mater ial ,  porquanto  

atentatór io a c láusula imodi f icável da Const i tu ição.  

                                                 
36 FERNANDES, Antônio Scarance; ALMEIDA, José Raul Gavião de; MORAES, Maurício Zanoide de. Sigilo 
no processo penal: eficiência e garantismo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 222/223. 



43 

Continuam os mencionados autores, cri t icando a parte final do 

mencionado disposit ivo, concluindo que cabe ao Poder Judiciário, em 

controle concentrado ou difuso, afastar sua aplicação irrestrita. 

Guilherme de Souza Nucci37, entendendo tratar-se o caso de confl i to 

aparente de normas constitucionais, também defende a ponderação judicial em 

cada caso concreto. Confira-se: 

( . . . )  O conf l i to entre o d isposto no ar t .  5.º ,  LX, e o art .  93,  IX (com 

nova redação) é apenas aparente.  Em pr imeiro  lugar, cont inua em 

vigor a garant ia fundamenta l  da pub l ic idade, com as exceções do 

art .  5 .º ,  LX,  que são a preservação da int imidade e o  interesse da 

soc iedade. Em segundo lugar,  o ar t .  93,  IX,  passa a re fer ir -se 

expressamente à preservação da int imidade (que antes não havia),  

ressalvado o interesse públ ico à informação, entendendo-se apenas 

que não deve o juiz exagerar na dose de interpretação do que vem a 

ser int imidade para não prejudicar o d irei to da sociedade de 

acompanhar o que se passa no processo.  

 

2.3 Sigilo interno 

 

Sigilo interno é aquele imposto no interesse da invest igação 

criminal, quando se restringe momentaneamente o conhecimento e o acesso a 

determinados atos e informações da invest igação preliminar à autoridade 

policial, ao Ministério Público, ao juiz e, obviamente, a seus assessores de 

confiança, podendo, por vezes, o sigi lo abranger a própria existência do 

procedimento investigativo. Assim, o sigilo interno alcança o 

investigado/indiciado, seu advogado e, obviamente, terceiros, inclusive a 

imprensa, somente podendo ser decretado por decisão judicial, nos casos 

expressamente previstos em lei e pelo tempo estritamente exigido pela 

investigação. 

                                                 
37 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 9.ª ed. – São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 200, p. 42. 
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O sigilo interno, assim como o externo, tem amparo no art. 5.º, LX, 

da CF/88, verbis:  

( . . . )  LX - a le i  só poderá restr ingir  a publ ic idade dos atos 

processuais quando a defesa da int imidade ou o interesse socia l  o  

exigirem.  

Outrossim, dispõe o art.  20 do CPP que “A autoridade assegurará 

no inquérito o sigi lo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo 

interesse da sociedade.” 

Apesar de inexistir indicação legal precisa das hipóteses em que se 

justi f ica o sigi lo dos atos processuais, há vários disposit ivos 

infraconstitucionais prevendo tal possibil idade, podendo-se ci tar os seguintes: 

A Lei n.º 9.034/95, que dispõe sobre a ut i l ização de meios 

operacionais para a prevenção e repressão de ações praticadas por 

organizações criminosas, prevê: 

- Ar t .  2.º  Em qualquer fase de persecução cr iminal são permi t idos,  

sem prejuízo dos já previstos em le i ,  os seguintes proced imentos de 

invest igação e formação de provas:  

( . . . )  

I I  -  a ação contro lada, que consiste em retardar a interdição pol ic ia l  

do que se supõe ação prat icada por organizações cr iminosas ou a 

ela v inculado, desde que mantida sob observação e 

acompanhamento para que a medida legal se concret ize no momento 

mais ef icaz do ponto de vis ta  da formação de provas e fornec imento 

de informações;  

I I I  -  o acesso a dados, documentos e informações f iscais,  bancár ias,  

f inanceiras e e le i tora is.  

IV – a captação e a interceptação ambiental  de s inais 

ele tromagnét icos,  ó t icos ou acúst icos,  e  o seu registro e anál ise,  

mediante circunstanc iada autor ização judic ia l ;  
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V – inf i l t ração por agentes de pol íc ia ou de inte l igência,  em tarefas 

de invest igação, const i tuída pelos órgãos especia l izados 

pert inentes,  mediante c i rcunstanc iada autor ização judic ia l .  

Parágrafo único. A autor ização judic ia l  será estr i tamente sig i losa 

e permanecerá nesta condição enquanto perdurar a inf i l t ração .  

( . . . )  

-  Ar t .  3º  Nas hipóteses do inc iso I I I  do art .  2º  desta le i ,  ocorrendo  

possib i l idade de vio lação de sigi lo preservado pela Const i tuição ou 

por le i ,  a d i l igência será real izada pessoalmente pelo juiz,  adotado 

o mais r igoroso segredo de just iça.  ( . . . )  (gr i famos).  

De igual modo, a Lei n.º 9.296/96 (lei das interceptações 

telefônicas), que regulamenta o inciso XII da CF/88, assim dispõe: 

- Art .  1.º  A interceptação de comunicações tele fônicas, de qualquer  

natureza, para prova em invest igação cr iminal e em instrução 

processual penal,  observará o disposto nesta Lei e dependerá de 

ordem do ju iz competente da ação pr inc ipa l,  sob segredo de 

just iça .  (gr i famos).  

Verifica-se, assim, existência de previsões legais de imposição de 

sigilo em feitos criminais, em casos excepcionais e por ordem judicial , no 

interesse da sociedade, traduzido na garantia da eficiência da investigação. 

Assim também, eventuais ordens de prisão, busca e apreensão, 

bloqueio de conta bancária, por exemplo, exigem por natureza a imposição de 

sigilo como garantia de eficácia. 

Acontece que o Estatuto da Advocacia (Lei n.º 8.906/94), em seu 

art. 7.º, XIV, garante aos advogados o direito de “Examinar em qualquer 

repartição policial , mesmo sem procuração, autos de flagrante e de inquéri to,  

f indos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar 

peças e tomar apontamentos.” 
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Não obstante a expressa ressalva do parágrafo 1.º, 1, do mencionado 

disposit ivo38, sua redação leva muitos a acreditar terem os advogados do 

investigado/acusado direito de acesso irrestrito a todo e qualquer feito 

criminal,  inclusive a procedimentos investigativos gravados com sigilo 

interno, a fim de possibi l i tar-lhes a defesa de seus clientes, o que gera 

confl i to entre os interesses envolvidos: “eficiência da persecução penal” e 

“ampla defesa e contraditório”. 

Diante desse impasse, o Supremo Tribunal Federal, aos 2/2/2009, 

editou a Súmula Vinculante n.º 14, com a seguinte redação: “É direito do 

defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de 

prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por 

órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do 

direito de defesa.” 

Mencionada súmula é o tema central do presente trabalho e será 

objeto de análise detalhada no tópico a ela dest inado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Art. 7.º, § 1.º da Lei n.º 8.906/94: “Não se aplica o disposto nos incisos XV e XVI: 1) aos processos sob 
regime de segredo de justiça (...)”. 
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3. CONFLITO ENTRE SIGILO E OS PRINCÍPIOS DA AMPLA 

DEFESA E DO CONTRADITÓRIO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL 

PENAL: APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE 

 

3.1 Exposição do problema 

 

Como dito, em certos casos, faz-se necessária a imposição de sigilo 

interno às investigações criminais preliminares como garantia de sua 

eficiência, vedando-se ao investigado, seu advogado e a terceiros o acesso a 

informações constantes dos autos correspondentes. 

Essa situação importa em confl i to de direitos igualmente previstos 

na Constituição Federal de 1988: o direito do invest igado de informação 

acerca da acusação e das provas produzidas contra si, a fim de exercer seus 

direitos de ampla defesa e de contraditório (art. art. 5.º, LV, da CF/8839); e o 

direito da sociedade a uma investigação penal eficiente, com obtenção da 

verdade material e consequente punição do autor do crime, como garantia da 

paz social, sendo obrigação dos organismos estatais de persecução criminal 

atuar nesse sentido, prevenindo e reprimindo crimes (arts. 6.º40 e 14441 da 

CF/88). 

Questiona-se, pois, de que forma pode-se equacionar este problema 

e harmonizar os direi tos fundamentais confl i tantes? 

Del ineadas acima as espécies de sigilo e seus fundamentos, cumpre, 

previamente à tentativa de responder a pergunta, expor algumas considerações 

                                                 
39 Art. 5.º, LV, da CF/88: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. 
40 Art. 6.º da CF/88: “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 
desta Constituição”. 
41 Art. 144 da CF/88: “A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para 
a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos 
(...)”. 
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sobre os direitos à ampla defesa e ao contraditório na investigação penal 

preliminar. 

 

3.2 Ampla defesa e contraditório na investigação penal 

preliminar 

 

Ampla defesa no processo penal significa o direito do acusado de 

valer-se de todos os métodos para se defender da imputação feita pela 

acusação, fundamentando-se no art. 5.º, LV da Constituição Federal de 

198842.  

Considerado no processo parte hipossuficiente perante o Estado, é 

conferido ao réu tratamento diferenciado, objetivando-se compensação ante a 

desigualdade de força em relação à acusação estatal. Por isso, a ampla defesa 

gera inúmeros direitos exclusivos do réu, como: possibi l idade de 

aproveitamento de provas obtidas por meios i l ícitos; designação pelo 

magistrado de novo defensor ao acusado, uma vez constatada deficiência de 

defesa pelo advogado atual; direito do réu ao silêncio e ao falseamento da 

verdade em interrogatório; proibição da reformatio in pejus43 e da revisão pro 

societate44; presunção de inocência, cabendo à acusação o ônus de provar os 

fatos imputados ao réu, dentre outros. 

A ampla defesa realiza-se por meio da defesa técnica e da 

autodefesa, devendo obrigatoriamente haver defesa efetiva, por qualquer meio 

de prova hábil tendente a demonstrar a inocência do acusado e a  garantir- lhe 

um processo justo. 

A defesa técnica se dá por meio de advogado e é indisponível, como 

fim de garantia da paridade de armas. 
                                                 
42 Art 5.º, LV, da CF/88: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. 
43 Impossibilidade de modificação da sentença condenatória em prejuízo do réu, em caso de recurso de apelação 
exclusivo da defesa, tendo havido trânsito em julgado para a acusação. 
44 Impossibilidade de revisão de sentença favorável ao acusado, proferida em desacordo com a lei e/ou com a 
verdade material dos fatos, após seu trânsito em julgado. 
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A autodefesa, consistente na possibi l idade de o acusado manifestar-

se pessoalmente ao juiz por ocasião do interrogatório, é direito disponível,  

podendo o acusado a ela renunciar, permanecendo calado, uma vez que não 

está obrigado a responder as perguntas que lhe forem formuladas em tal ato 

processual, assim como também quando submetido a interrogatório policial  

(art.  186 do CPP)45. 

A garantia da ampla defesa está diretamente relacionada ao 

contraditório (art. 5.º, LV, da CF/88), consubstanciado este na efetiva 

submissão à parte de toda alegação fática ou apresentação de prova feita no 

processo pela parte contrária ou por determinação do juiz, possibil i tando-lhe, 

assim, o direito de se manifestar e, obviamente de o réu defender-se, 

contribuindo, dessa forma, para a formação do convencimento do julgador. 

Segundo Eugênio Pacell i  de Oliveira46, o contraditório: 

( . . . )  junto ao pr incípio da ampla defesa, inst i tui -se como a pedra 

fundamental  de todo processo e,  part icularmente,  do processo  

penal.  E assim é porque,  como c láusula de garant ia  inst i tuída para a 

proteção do cidadão d iante do aparato persecutór io penal ,  encontra-

se so l idamente encastelado no interesse públ ico da rea l ização de um 

processo justo e equi ta t ivo,  único caminho para a imposição da 

sanção de natureza penal.  

Para Julio Fabbrini  Mirabete47 o princípio do contraditório é: 

( . . . )  Coro lár io do pr incípio da igualdade perante a le i ,  a isonomia 

processual obr iga que a parte contrár ia seja também ouvida, em 

igualdade de cond ições (aud iatur e t al tera pars) .  A ciência b i la tera l  

dos atos e termos do processo e a possib i l idade de contrar iá- los são  

os l imi tes impostos pe lo contradi tór io  a  f im de que se conceda às 

partes ocasião e possib i l idade de intervi rem no processo,  

apresentando provas, o ferecendo a legações, recorrendo das dec isões 

etc.  

                                                 
45 Art. 186 do CPP: “Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado 
será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não 
responder perguntas que lhe forem formuladas”. 
46 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 13.ª Ed. – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 45. 
47 MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 18.ª ed. – São Paulo: Atlas, 2006, p. 24. 
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Como se vê, a observância dos princípios da ampla defesa e do 

contraditório é indispensável para o correto e legítimo processamento penal, 

sendo imprescindível na fase processual. 

Contudo, apesar de também aplicáveis os princípios do contraditório 

e da ampla defesa na fase preliminar invest igativa, o são de forma mitigada, 

em face da natureza inquisit iva desta, uma vez que o inquérito policial é 

procedimento administrativo atípico, dest inado a coligir evidências de autoria 

e materialidade de um delito, a fim de formar o convencimento do titular da 

ação penal, inexistindo nele acusação formal. 

Destarte, na maioria dos casos, da célere e eficiente conclusão da 

investigação depende a segurança da coletividade e a confiabil idade no poder 

público, decorrente da esperada e eficaz resposta no combate ao crime. 

Outrossim, não mais se pode falar, no direito hodierno, que o 

indiciado é “mero objeto de investigação”, mormente diante da efetiva 

existência de medidas invasivas de seus direitos fundamentais ainda na fase 

preliminar, como, por exemplo, prisão (em flagrante, preventiva ou 

temporária), apreensão de bens e valores, quebra de sigilo bancário e/ou 

fiscal, interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas, etc., quando 

pode valer-se do contraditório e da ampla defesa na tentativa de obstar/afastar 

tais medidas. 

É nesse sentido que o art. 306, § 1.º do CPP48 obriga que a 

autoridade policial, no prazo de 24 horas, comunique a prisão de qualquer 

pessoa ao juiz e, caso o preso não tenha advogado, à Defensoria Públ ica, a 

fim de que a autoridade judicial veri fique a legal idade do ato, bem como se 

iniciem, pelo defensor público, os atos concernentes à defesa e ao 

contraditório do preso, notadamente pedido de revogação da prisão. 

Registre-se ainda que, mesmo na ausência de medidas invasivas de 

direitos, como as supramencionadas, faculta-se ao investigado o exercício dos 

                                                 
48 Art. 366, § 1.º, do CPP: “Dentro em 24h (vinte e quatro horas) depois da prisão, será encaminhado ao juiz 
competente o auto de prisão em flagrante acompanhado de todas as oitivas colhidas e, caso o autuado não 
informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública”. 
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direitos ao contraditório e à ampla defesa na fase preliminar investigativa, 

por todos os meios admitidos em lei , podendo acompanhar, por intermédio de 

seu advogado, os atos do inquérito, exceto aqueles cujo sigi lo seja 

imprescindível para o êxito da dil igência ainda em curso49, podendo, 

obviamente, valer-se inclusive de habeas corpus e, em certos casos, de 

mandado de segurança, objet ivando comprovar a f lagrante desnecessidade ou 

nulidade de atos praticados no inquérito, ou a inexistência de qualquer das 

condições da ação, como, por exemplo, a ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva do suposto delito investigado ou mesmo a 

descriminalização da conduta por lei posterior ao fato, evitando com isso o 

inegável constrangimento de ter contra si desnecessária investigação criminal. 

Com o mesmo fim, faculta-se ao invest igado requerer dil igências à autoridade 

policial, podendo, em caso de indeferimento do pedido, recorrer ao superior 

hierárquico desta, bem como redirecionar o pedido ao Ministério Públ ico e/ou 

ao juiz. 

Também decorre dos princípios da ampla defesa e do contraditório a 

faculdade de o invest igado fazer-se acompanhar de advogado em seu 

interrogatório policial (art. 185 do CPP)50, com quem poderá ter entrevista 

prévia e reservada, devendo ser cient if icado, antes de depor, dos fatos 

investigados, bem como do direito ao silêncio. 

Não se pode concordar é com a exigência, defendida por alguns, de 

imediata comunicação ao(s) suspeito(s) ou investigado(s) acerca da existência 

de procedimento investigat ivo que o envolva, sob pena de, em certos casos, 

frustrar-se irremediavelmente a investigação. Confira-se a posição de Aury 

Lopes Júnior51:  

( . . . )  tão logo exista uma imputação contra uma pessoa determinada 

ou elementos suf ic ientes que permi tam ident i f icar o possível autor  

do del i to,  este deve ser chamado a comparecer perante a autor idade 

encarregada da invest igação pre l iminar.  Na comunicação deverá 

                                                 
49 O sigilo na investigação penal, tema do presente trabalho, será abordado especificamente no tópico seguinte. 
50 Art. 185 do CPP: O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será 
qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado. 
51 JÚNIOR, Aury Lopes. Sistemas de investigação preliminar. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 273/275. 
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constar uma síntese da imputação e esclarecer em que qual idade 

comparece para declarar .  

Conforme informação veiculada, aos 15/9/2009, na internet52, o 

Ministério Públ ico Federal no Ceará enviou recomendação à Polícia Federal 

no sentido de que fosse o investigado comunicado por escri to logo que contra 

ele fosse instaurado procedimento investigativo ou inquéri to policial, ato 

esse, ressalte-se, totalmente incompatível com a natureza e finalidade da 

investigação policial . Confira-se: 

( . . . )  O MPF (Ministér io Públ ico  Federa l)  no Ceará quer que a 

Políc ia Federa l  avise as pessoas contra as quais tenha aberto  

invest igação ou inquér i to pol ic ia l .  Segundo a Procurador ia,  a  

medida visa assegurar o d ire i to à ampla defesa nas invest igações,  

evi tando, por exemplo,  pr isões desnecessár ias.  

( . . . )  

De acordo com a recomendação, enviada à Super intendência da PF 

no Estado, a comunicação terá que ser fe i ta por escr i to e já no 

momento da instauração do procedimento ou inquér i to.  ‘Sem essa 

providência,  o c idadão f ica desamparado do dire i to  à  defesa 

justamente na hora em que mais prec isa de le ’,  af i rma o procurador  

da Repúbl ica Oscar Costa Fi lho.  

‘Se as pessoas não têm conhecimento da invest igação instaurada 

contra elas,  não podem tomar  nenhuma medida para se defender ’,  

observa o procurador,  que é autor da recomendação. Oscar Costa 

Fi lho ressalta que a prát ica tem confirmado essa distorção,  já que 

há registro de casos de pessoas que só tomaram conhecimento das 

invest igações após a pr isão ( . . . ) .  

Sabe-se que a conduta criminosa é geralmente praticada de forma 

dissimulada, oculta, de índole secreta, basicamente por dois motivos: para 

não frustrar os próprios fins do crime e para evitar a pena como efeito 

jurídico. Diante disso, é certo que ao autor do fato criminoso interessa que 

este continue oculto e, para tanto, tudo fará para escondê-lo, providenciando, 

por óbvio, o desaparecimento ou a destruição dos possíveis vestígios. 

                                                 
52http://ultimainstancia.uol.com.br/noticia/POLICIA+FEDERAL+PODE+TER+QUE+AVISAR+SUSPEITO+S
OBRE+ABERTURA+DE+INVESTIGACAO_65725.shtml. 
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A investigação criminal é, pois, concebida em função de interesse 

contraposto ao do autor do crime, qual seja, encontrar e conservar os 

vestígios da prática delit iva. 

Do mesmo modo, restaria pouco efetivo, preocupar-se apenas com a 

descoberta do fato criminoso e com a condenação de seus autores se a 

execução da pena se fizesse impossível ante o desaparecimento do condenado, 

ou se não se pudesse recuperar o proveito do crime, permitindo-se 

vergonhosamente ao seu autor a fruição deste. Assim, presta-se a “discrição” 

da invest igação criminal preliminar também ao sucesso da execução da 

eventual pena imposta e da recuperação de bens e valores adquiridos com a 

prática criminosa. 

Tal afirmação decorre do reconhecimento de que no início do 

procedimento investigativo criminal há acentuada desigualdade de condições 

jurídicas entre o autor da ação delituosa e o Estado, em desfavor deste. 

Destarte, na maioria das vezes, o criminoso, desde o surgimento da 

idéia do crime em sua mente, procura estudar cautelosamente um conjunto de 

precauções para obstar a ação da Polícia e da Justiça, colocando o Poder 

Público em posição análoga à da vít ima, a qual sofre o golpe de surpresa, 

desprevenida e indefesa. É por isso que durante a invest igação preliminar, 

deve-se garantir ao Estado vantagem momentânea sobre o autor do fato, a fim 

de se recolherem vestígios do crime (materialidade) e indícios de 

culpabil idade (autoria), bem como recuperar-se o produto do crime, 

salientando-se, como dito alhures, que o acusado conta com uma série de 

benesses processuais não extensíveis ao órgão acusador. 

Visto isso, o responsável pela investigação não pode ficar alheio ao 

fato de que muito se exige para a correta formação de convencimento do 

órgão acusador e para uma possível condenação não-temerária, devendo 

dil igenciar para municiar a acusação de todos os elementos capazes de levar o 

juiz à reconstituição do fato histórico da forma mais precisa possível, a fim 

de possibil i tar a segurança necessária à condenação, tendo em mente que a 

dúvida sempre favorece o acusado. 
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Por isso, cumpre à polícia judiciária, uma vez instaurado o 

procedimento invest igativo, agir de forma discreta e precavida, a f im de 

coletar o máximo possível de elementos de convicção de materialidade e 

autoria, pleiteando judicialmente as devidas autorizações, quando a 

investigação requerer adoção de medidas invasivas das garantias 

constitucionais do investigado, sempre respeitando o compromisso com a 

revelação da verdade relacionada ao fato criminoso em apuração. 

Aliás, é em face desse compromisso com a verdade e com a 

sociedade, consubstanciado na efetiva descoberta do fato criminoso e de sua 

autoria, que se lamenta que os preocupantes rumos tomados por considerável 

parte da Doutrina, Legislativo e Judiciário têm demonstrado certo descaso 

com a sociedade, ao alargar desproporcionalmente os direitos individuais em 

detrimento dos direitos sociais, que parece restaram esquecidos, em momento 

crí t ico vivenciado pelo Estado brasileiro de alarmante crescimento da 

criminalidade, sobretudo da corrupção, contribuindo-se dessa forma com o 

aumento da impunidade e com todas as mazelas sociais dela decorrente. 

Parece referirem-se os que defendem o alargamento dos direitos 

individuais em detrimento dos direi tos sociais apenas a eventuais 

transgressores da lei  penal, cidadãos comuns que, num momento de fraqueza 

ou de desequil íbrio emocional, infr ingiram a lei penal ou cometeram crime 

culposo, esquecendo-se dos grandes criminosos, que fazem do crime seu meio 

de vida ou que, consciente e reiteradamente, praticam crimes hediondos ou de 

alto teor repressivo, verdadeiros cancros sociais, a exemplo: traficantes de 

drogas, de armas e de pessoas, sequestradores, assaltantes, corruptos, 

“cartõezeiros”, e integrantes de organizações criminosas em geral. Os 

defensores do “garantismo negativo irrestrito” tratam os acusados em geral 

como vítimas, perseguidos pela Polícia, o Ministério Público e o Judiciário, 

como se ainda vivêssemos a época da inquisição medieval ou da ditadura 

mil itar. 

Há de se admit ir a existência de duas situações bem distintas e que 

difici lmente são necessárias medidas invasivas das garantias individuais em 

relação ao primeiro grupo de infratores (eventuais), por se tratarem, na 
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maioria das vezes, de casos menos complexos, cujo modus operandi é 

infinitamente menos “organizado” do que, a título ilustrativo, o dos corruptos 

instalados na administração pública que, muitas vezes, integram complexas 

organizações criminosas enraizadas em diversos Estados da federação. 

Aliás, sobre o tema “crime organizado”, faz-se produtivo, a f im de 

demonstrar a complexidade do problema, colacionar trecho de sentença 

prolatada pelo Juiz Federal Danilo Fontenelle Sampaio na ação penal n.º 

2006.81.00.000959-153, concernente ao mega-furto ao Banco Central do Brasil 

em Fortaleza/CE, perpetrado no ano 2005, quando foi subtraída pelo grupo 

criminoso a quantia de R$ 164.755.150,00 (cento e sessenta e quatro milhões, 

setecentos e cinquenta e cinco mil, cento e cinquenta de reais), onde o 

Magistrado traça de forma precisa as característ icas e o modo de atuação do 

crime organizado: 

( . . . )  ver i f ica-se, atualmente,  que a at iv idade cr iminosa, em termos 

de organização administrat iva interna, técnicas de expansão e  

lucrat iv idade, assumiu feições até então apenas imaginadas e 

apl icáveis em grandes empresas, sendo certo que antigamente os 

órgãos púb l icos responsáveis pelo efet ivo combate à at ividade 

cr iminosa trabalhavam com indivíduos de certa forma faci lmente 

ident i f icáveis (assaltantes,  este l ionatár ios,  homicidas, entre outros)  

e que agiam de forma isolada ou em bandos ou quadr ilhas com 

permanência apenas enquanto duravam os interesses própr ios,  

enquanto  hoje vivenciamos associações permanentes,  com 

propósi tos duradouros, for te h ierarquia e cujos integrantes chegam 

a se esconder sob o manto da aparente insuspeição.  

107- Assim, o  cr ime organizado atual  envo lve tanto  os cr iminosos 

sofis t icados, como os que se apresentam na soc iedade como 

propr ietár ios de empresas com surpreendente performance, mas que,  

na verdade, const i tuem-se apenas “empresas de fachada” para a  

efet iva lavagem do dinheiro de or igem i l íc i ta  ,  quanto a mesma 

modal idade de cr iminosos c lássicos, mas agora com real ordenação,  

cálculo de r iscos,  invest imentos em pessoal,  t re inamento e seleção  

de pessoal  especia l izado para a at iv idade a ser desenvolv ida,  a l to  

                                                 
53 Fonte: http://www.jfce.jus.br/consultaProcessual/resconsproc.asp. 
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grau de volat i l idade,  contando com crescente mobi l idade e 

constante adaptação às c ircunstâncias.    

108- Há, pois,  que se ter  em mente que se está tratando com a el i te  

do cr ime no sent ido de que os autores envolv idos com cr ime 

organizado, em suas vár ias modal idades,  agem de forma ousada 

podendo, por inúmeras vias,  d i f icul tar  a  apuração dos del i tos,  além 

da possib i l idade da cont inuidade da prát ica de outros cr imes com o 

f i to de encobr ir  as provas e indíc ios,  fazendo parte  de organização  

cr iminosa complexa.  Outrossim, os vul tosos lucros que obtêm com 

a at iv idade i l íc i ta provocam prejuízos soc iais imensuráveis,  

devendo tais dados ser levados em conta na possíve l decretação de  

medidas cautelares pessoais.  

109- Assim,  a Just iça  não mais se dedica a apurar a  

responsabi l idade de cr imes de menor monta como no passado,  

enfrentando atualmente cartéis,  bandos e quadr i lhas,  per igosos 

em sua essência,  volá teis em sua substância,  ágeis em suas 

característ icas e ousados em suas estratég ias mesmo judic ia is .  

( . . . )  

111- Segundo Manoel López Rey,  pode-se entender  por organização 

cr iminosa aquela caracter izada por “ser bastante r ígida, possuindo 

uma cer ta cont inuidade ‘d inást ica ’ ,  pelo  afã de respei tabi l idade de 

seus dir igentes,  severa discip l ina interna, lutas internas pelo poder,  

métodos poucos piedosos de cast igo,  extensa ut i l ização da 

corrupção pol í t ica e po l ic ia l ,  ocupação tanto em atividades l íc i tas 

como i l íc i tas,  s impatia  de alguns setores e le i tora is,  d is tr ibuição 

geográfica por zonas, enormes lucros e outras característ icas”.   

112- Outros autores percebem a cr iminal idade organizada por suas 

at iv idades intensas e in interruptas,  possuindo div isões de tarefas,  

part ic ipação de colaboradores ou agentes inic ialmente insuspeitos,  

so fis t icação dos métodos cr iminosos e ví t imas d i fusas, com 

invar iáve l corrupção de membros da Magistratura,  do Ministér io  

Públ ico e da Pol íc ia.   

113- Alber to Si lva Franco mani festa-se: “O cr ime organizado 

possui  uma textura diversa:  tem caráter  t ransnaciona l na 

medida em que não respeita as f ronteiras de cada país e 

apresenta característ icas assemelhadas em vár ias nações; detém 
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um imenso poder  com base numa estra tégia g loba l e  numa 

est rutura  organizat iva  que lhe permi te aproveitar as f raquezas 

est rutura is do sistema penal;  provoca danosidade soc ia l  de al to  

vul to;  tem grande força de expansão, compreendendo uma gama 

de condutas infracionais sem vít imas ou com v ít imas d i fusas;  

dispõe de meios instrumentais de moderna tecno logia;  apresenta  

um intr incado esquema de conexões com outros grupos 

del inqüenciais e uma rede subterrânea de l igações com os 

quadros of ic ia is da v ida socia l ,  econômica e polí t ica da 

comunidade; or ig ina a tos de extrema v io lênc ia;  exibe um poder  

de corrupção de d i f íc i l  v isibi l idade; urde mi l  disfarces e 

simulações e,  em resumo, é capaz de inerciar ou f rag i l izar os 

poderes do própr io Estado”.   

114- Segundo o  FBI,  o cr ime organizado é uma 

emprei tada/consp iração cr iminal  permanente ou em cont inuidade,  

tendo uma estrutura organizada, a l imentada pelo medo e pela 

corrupção, sendo mot ivada pela ambição, com estrutura formal izada 

e com o objet ivo  pr imár io de obter  lucros at ravés de at iv idades 

i legais.  A Pennsylvania Cr ime Commission,  a f i rmou ser cr ime 

organizado “A i legí t ima at ividade de uma organização tra f icando 

bens ou serv iços i legais,  inc luindo, mas não se l imi tando, ao jogo,  

prost i tu ição, agiotagem, substâncias contro ladas, extorsão, ou outra 

at iv idade contínua, ou outra prát ica i legal que tenha o objet ivo de 

grandes ganhos econômicos através de prát icas fraudulentas ou 

coerc i t ivas ou inf luencia imprópr ia no governo. ”  

( . . . )  117- Pois bem, independentemente do conceito de cr ime 

organizado que se ut i l ize ,  defrontamo-nos sempre com uma 

estrutura organizac ional,  que transcende o mero ‘a juntamento de 

ind ivíduos’ ,  estando baseada na associação de suas vontades l ivres 

e consc ientes,  d ir igidos a um objet ivo comum i l íc i to,  com base em 

uma hierarquia e div isão de tarefas,  possuindo como mote o  

raciocínio da al ta lucrat iv idade com baixo custo e invest imento  

recuperável a cur to prazo, podendo contar com a corrupção de 

agentes púb l icos.   

2.3- Caracter íst icas.   

a)  inf i l t ração de seus agentes no Estado, se ja corrompendo-os ou 

al ic iando para omissões do losas ou obtenção de informações 

pr iv i legiadas a respeito de est ruturas f ísicas e capacidade de 
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reação das inst i tu ições ou mesmo patroc inando o ingresso 

regular de seus agentes nas forças estatais,  como, por exemplo ,  

patrocínio de campanhas de candidatos,  patrocínio de cursos 

superiores a  seus agentes,  mormente Direi to  ou mesmo 

pagamento de cursos preparatór ios para ingresso de seus 

agentes na pol íc ia,  Ministér io Públ ico ou Judic iár io através de 

concurso.  

b)  cr iminal idade di fusa caracter iza-se,  em geral ,  pela ausência de  

ví t imas f is icamente indiv idual izadas, ou seja,  cr iminal idade 

organizada normalmente vi t imiza pessoas indeterminadas,  l igadas 

entre si  por c ircunstânc ias de fa to como, por exemplo,  corrent is tas 

de um determinado Banco, c l ientes de certa bandeira de cartão de 

crédi to,  servidores púb l icos aposentados de determinado órgão ou 

componentes de determinada facção ou grupo soc ial  especí f ico,  

podendo também agir  impessoalmente contra inst i tuições 

part iculares ou estatais ,  independentemente de seus componentes.  

Tal aspecto  revela a per iculosidade da organização ante as 

dimensões e a quase ir reparabi l idade dos danos causados,  bem como 

a di f iculdade de ação estatal  poster ior .  

c)  baixa vis ib i l idade dos danos – o modo de operação das 

organizações cr iminosas tem o condão de ocultar os atos 

preparatór ios e de execução de maneira que,  quando os fa tos são  

descober tos,  verdadeiro impacto socia l  de mota já fo i  real izado 

( . . . )  (gr i fos nossos).  

Como se vê, é inegável que os defensores do “garantismo negativo 

irrestrito” dos direitos individuais negligenciam irresponsavelmente a 

necessidade de se combater, enérgica e eficazmente, os grandes criminosos, 

indiscutivelmente instalados na Brasil .  

A conhecida impunidade de criminosos no Brasil tem, aliás, atraído 

toda sorte de delinquentes estrangeiros, fato esse notório, sendo 

frequentemente noticiados pela imprensa casos de prisões no Brasil  de 

criminosos foragidos de outros países. 

 Além disso, não se pode descartar, ante a sofisticação, estrutura e 

organização criminosa acima delineada, a possibil idade muito provável (para 

não dizer certa) de integrantes de organizações criminosas infi l t rados 
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ardilosamente nos três poderes do Estado, mormente considerando-se, como 

mencionado, os equivocados rumos dos direitos penal e processual penal que 

ora se apresentam.  

Nesse ponto, vale lembrar que no Brasil, decorrente da ideologia 

exacerbada do garantismo negativo, até as eleições federais ocorridas este ano 

era possível que os cargos polít icos do Legislativo e do Executivo, inclusive 

o de Presidente da Repúbl ica, fossem preenchidos por indivíduos com 

condenações criminais, o que é impensável na grande maioria dos países, 

onde o legislativo e o judiciário devem ter o necessário compromisso com a 

sociedade. 

O garantismo irrestrito dos direi tos individuais do 

investigado/acusado em detrimento desproporcional aos direi tos coletivos, de 

que aqui se fala, é denominado “garantismo à brasileira” pelo Juiz Federal 

Substituto da 4.ª Vara Federal em Niterói/RJ, André Lenart. O lúcido 

pensamento desse magistrado, externado aos 19/7/2008 em seu blog54, 

corrobora a tese ora defendida, quanto à necessidade de ponderação entre os 

direitos individuais e coletivos, sendo digno de anotação: 

Há décadas, o estudo do processo penal no Brasi l  se acha 

contaminado por uma for te tendência “ ideo logizante”:  os autores 

não submetem suas teses à ver i f icação prát ica,  nem se preocupam 

com as conseqüências socia is de suas teor ias.  Ao contrár io,  tentam 

for jar  o mundo às idé ias que sustentam,  o  que sempre resul ta  em 

não menos que contradições e apor ias.  

Num pr imeiro momento,  sob a inf luência de idé ias retorc idas fruto  

de um marxismo tard io,  dá-se ao del inqüente uma aura de 

“perseguido po lí t ico” e se demoniza o combate ao crime – 

assoc iado que é à fal ta de l iberdade po lí t ica e à censura. Ao tempo 

que o foco da repressão estava concentrado e prat icamente se 

esgotava nas camadas mais pobres da soc iedade, o alto grau de 

se let ividade confer ia sól ido ponto de apoio e base empír ica 

sufic iente à retór ica.  Mas l imi tava sua adesão à parcela “engajada”  

do mundo acadêmico, cujas preocupações pecavam pela 

uni la teral idade.  

                                                 
54 Fonte: http://reservadejustica.wordpress.com/2008/07/19/em-teste/. 
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Com a pro f iss ional ização e o for ta lec imento das Inst i tu ições 

incumbidas da persecução e do combate ao cr ime, as zonas 

“ imunizadas” à repressão estatal  se vi ram substancialmente 

reduzidas; pela  pr imeira vez, jogou-se luz sobre a atuação de 

grupos cr iminosos que agiam à sombra do Poder.  A reação dos 

integrantes da chamada “ci fra dourada” à redução das áreas de 

impunidade não tardou e veio  or ientada por  uma ní t ida perspect iva 

de confronto .  Numa ver tente,  a defesa de del inqüentes econômicos 

e pol í t icos ímprobos passou a incorporar o d iscurso de 

“deslegit imação” do sis tema penal ,  baseando-se num “preconceito  

às avessas” – a pr isão não é necessár ia nem apropr iada para pessoas 

soc ialmente ajustadas.  Noutra,  centrou fogo nas categor ias penais e 

processuais penais que sempre bal izaram a persecução e seus 

desdobramentos – o exót ico debate sobre o uso de algemas talvez 

const i tua o ponto a l to  dessa estra tégia.  Para dar consistência à 

“desconstrução” da persecução contra integrantes das zonas 

imunizadas, formaram-se “usinas cr ia t ivas”  especializadas na 

importação de doutr inas estrangeiras.  No entanto,  como nem sempre 

– ou melhor :  quase nunca – essas doutr inas abonam a impunidade 

que seus defensores locais pretendem assegurar ,  tornou-se 

imper ioso “d issecá-las” e “mut i lá-las”,  extra indo e de ixando à vista  

do púb l ico  apenas aqui lo que interessasse.  

Tantos são os exemplos de distorção, que ser ia  impossível reduzi -

los a uma l ista .  O mais contundente provavelmente é o chamado 

“garant ismo”,  que adqui r iu fe ições monstruosas no Brasi l .  O  

pr incíp io da presunção de não-culpa adquir iu uma extensão sem 

paralelo no restante do mundo c ivi l izado. O nemo tenetur se 

detegere,  concebido como d irei to ao si lêncio e – em certos casos –  

à mentira,  esc lerosou-se em d ire i to a opor-se à produção de provas.  

A regra de exclusão de provas colh idas i l ic i tamente perdeu a noção  

de medida e passou a ser ap l icada sem a cal ib ragem que Estados 

Unidos e Alemanha lhe impõem. As recentes le is de re forma do 

CPP, às quais brevemente virão somar-se outras,  representam mais  

um capítu lo da famigerada novela de infor túnios que o nosso 

processo penal vem protagonizando ( . . . ) .  
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Aos 3/9/2008, respondendo a comentários de leitores, continua o 

Magistrado55: 

Apesar das t intas for tes,  não me oponho à adoção do garant ismo.  

Acho que todo ju iz deve ser garant is ta.  Eu procuro ser garant is ta  

nos meus processos –  ze lo pe lo cumprimento dos prazos, determino 

pr ior idade à Secretar ia,  rejei to e não recebo denúncias incabíveis,  

ouço atentamente os argumentos da defesa,   est imulo o réu a 

conversar d iretamente comigo (até mesmo ao ouvir  testemunhas),  

def i ro d i lações úte is  ao bom esc larecimento dos fa tos,  exp l ico ao  

acusado seus direi tos,  e tc.  Isso é garant ismo, ta l  como ideal izado e 

apl icado nos grandes centros: o ferecer,  no plano legis lat ivo,  e fazer  

observar,  no plano judic iár io,  os di rei tos e as garant ias do  

invest igado/ indic iado/acusado/condenado, de tal  modo que o  

processo seja o mais justo possíve l ( . . . ) .  

 O garant ismo à brasi le i ra não é um garant ismo, no sent ido estr i to  

da expressão, mas um discurso legi t imador da impunidade por meio  

do abuso do dire i to de defesa, cuja or igem se prende a alguns 

grandes escr i tó r ios paul is tas e centros acadêmicos. É verdade que 

vem recebendo entusiasmada aco lhida por parte de setores do 

Judiciár io e do públ ico  especial izado.  Mas cre io que isso se deva 

mais à ignorância do que à co inc idência ideo lógica. 

Muitos dos que defendem essas teses exót icas acham que estão 

seguindo a prát ica de países mais desenvolv idos. Não estão. Não 

estão mesmo. O meu (modesto) propósito é este: desmascarar a  

farsa. Acha que um condenado deve f icar sol to até o ju lgamentos 

(sic)  dos úl t imos embargos declaratór ios em embargos dec laratór ios 

em embargos dec laratór ios em embargos declaratór ios em agravo 

regimenta l  em agravo de instrumento e tal?  Tudo bem. Mas não 

diga que isso é normal no resto do mundo. Não é.  Não é mesmo… 

A luta contra esses abusos é tão importante quanto a luta pela 

preservação dos d irei tos.  Afina l ,  esse garant ismo retorc ido conspira 

contra o  mais elementar dos pr incíp ios: o da igualdade.  

Deixe-se bem claro que não se advoga em hipótese alguma a 

supressão dos direitos da ampla defesa e do contraditório na investigação 

penal prel iminar, historicamente alcançados, muito menos se defende 
                                                 
55 Fonte: http://reservadejustica.wordpress.com/2008/09/03/garantismo-x-defesa-da-impunidade/ 
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tribunais de exceção ou o retorno da ditadura ou adoção do direito penal do 

inimigo, sendo-se fervoroso defensor da democracia e do princípio da 

isonomia, na sua correta concepção, tratar igualmente os iguais e 

desigualmente os desiguais. 

Contudo, insurge-se aqui contra o abuso do direito de defesa e do 

contraditório em detrimento dos direi tos coletivos, defendendo-se a 

ponderação como garantia de mecanismos legais que possibi l i tem uma 

investigação penal efetiva, na busca da descoberta da verdade, com a 

finalidade de fornecer elementos robustos para formação do convencimento 

dos órgãos acusador e judicial , com consequente aplicação da verdadeira 

justiça, de que tanto carece o Estado brasi leiro. 

Só assim será possível a consecução dos objetivos fundamentais, 

previstos no art.  3.º de nossa Consti tuição Federal, a seguir transcrito, uma 

vez entender-se que a prevalência indiscriminada dos interesses individuais 

sobre os coletivos, com todas as suas consequências, associada à fal ta de 

consciência cívica e moral e à deficiente legislação e/ou aplicação da lei, é o 

grande mau de nossa nação: 

- Art .  3º  Const i tuem objet ivos fundamentais da Repúbl ica 

Federat iva do Brasi l :  

I  -  constru ir  uma sociedade l ivre,  justa e so l idár ia;  

I I  -  garant ir  o desenvo lv imento nac ional;  

 I I I  -  erradicar a pobreza e a margina l ização e reduzir  as 

desigualdades soc iais e regionais;  

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de or igem, raça,  

sexo, cor,  idade e quaisquer  outras formas de discriminação.  

Reconhece-se, pois, que tais objet ivos fundamentais são 

interdependentes e estão umbil icalmente vinculados a um ordenamento 

jurídico satisfatório e à sua correta aplicação, sendo certo que a adoção da 

ideologia do “garantismo negativo irrestrito” sem a devida observância dos 
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direitos colet ivos tem se mostrado, na prática, insuficiente à sua efetiva 

consecução (dos objetivos fundamentais). 

Não obstante o respeito à doutrina clássica garantista, entende-se 

que atualmente os direitos fundamentais passam a ser repensados de forma 

mais abrangente, não apenas do ponto de vista dos indivíduos, mas agora 

também em função da comunidade, como valores ou fins que esta se propõe a 

alcançar, cabendo ao Estado agir em sua defesa. 

Resulta, pois, dessa nova função, que os direitos fundamentais 

deixam de ser considerados exclusivamente sob a perspectiva individualista, 

mas, igualmente, como um direito em referência da coletividade, que deve ser 

igualmente tutelada e protegida. Isso por constatar-se que os ataques aos 

direitos fundamentais não partem apenas do Estado, mas também de terceiros, 

cabendo ao Estado o dever de proteção contra ataques provenientes dos 

próprios particulares, prevenindo-os e reprimindo-os. 

Nesse passo, se um direito fundamental é violado e, cabendo ao 

Estado, além de respeitá-lo, assegurá-lo, infere-se que, havendo sua violação, 

cumpre aos organismos estatais adotar as providências normativas, 

administrativas e materiais eficazes para punir o transgressor, objetivando 

proteger os indivíduos de danos e lesões causados pelos próprios indivíduos, 

ficando o Estado, portanto, obrigado a adotar uma postura ativa na efetivação 

dos direitos fundamentais individuais e coletivos. Assim, as necessidades 

coletivas podem justif icar restrições aos direitos subjetivos individuais, 

l imitando o conteúdo e o alcance dos direitos fundamentais em favor dos seus 

próprios t itulares ou de outros bens consti tucionalmente valiosos. 

É com amparo em tais argumentos que se justi f ica a mitigação dos 

direitos individuais à ampla defesa e ao contraditório na invest igação 

preliminar em prol da coletividade, interessada na efetiva descoberta do fato 

criminoso e na punição de seu autor. 
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Nesse sentido, colhe-se consciente posicionamento do Juiz Federal  

Substituto José Donato de Araújo Neto, exposto recentemente em sua 

Dissertação de Mestrado56:  

( . . . )  o garant ismo negat ivo de Ferrajo l i  tem dado supor te a todo t ipo  

de interpretação que favoreça o  réu, como se fosse a única possível,  

moral e jur id icamente de acei tação. O dogma do favor rei  abarca 

toda sorte de pauta interpretat iva.  

Essa corrente fundamental ista ,  ancorada na d ignidade da pessoa 

humana, devido processo legal,  no contrad itór io e da ampla defesa,  

defende que esses pr incípios podem assumir  qualquer s igni f icado,  

ou o  que é mais grave, como se esses dire i tos não convivessem com 

outros direi tos e garant ias fundamentais,  em um ambiente 

comunitár io ,  ta l  qual o d irei to à segurança a ser protegido por um 

processo penal cé lere e ef icaz.  Pontuam a prevalência tota l  e  

abso luta dos dire i tos do réu em detr imento dos direi tos 

fundamentais da ví t ima e da comunidade.  

Nesse diapasão, do modo como vem sendo entendido, o garant ismo 

negat ivo acaba por fornecer uma espécie de ‘carta branca’ à defesa 

para postular  todo e qualquer  t ipo de requer imento favorecedor à  

si tuação jur íd ica do réu,  colocando toda a carga de just i f icação para 

a face oculta dos dire i tos fundamenta is de que nos fala Mar ia  

Streck,  no caso, a proteção das vít imas e da sociedade, t i tu lares de 

direi tos à v ida,  à l iberdade, à segurança,  à probidade na  

administração, ao meio-ambiente,  à propr iedade, etc.  

Qualquer cr í t ica quanto  a essas prát icas interpretat ivas uni latera is,  

o patrulhamento ideológico é rápido, for te e  chantagista.  Quem 

ousa, é logo v is to como cerceador dos direi tos de defesa, adepto da 

Lei e da Ordem, da to lerância zero  ou direi to penal do inimigo, e tc.  

O garant ismo de Ferrajo l i  tem o objet ivo de conter os abusos do  

poder.  Entretanto,  não se pode transformá-lo em dogma abso luto.  

Os seguidores dessa teor ia enganam-se ao acreditar  que a única  

função do processo penal é proteger o c idadão contra os abusos do 

direi to de punir  estatal .  Com a visão o fuscada, esquecem-se das 

novas tarefas assumidas pelo o (s ic)  Estado Democrát ico de Dire i to.  

                                                 
56 NETO, José Donato de Araújo. CONSTITUIÇÃO, GARANTISMO INTEGRAL E PROCESSO PENAL: os 
direitos fundamentais como legitimadores de uma intervenção penal eficiente, UFC, 2010, p. 72/75.  
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( . . . )  Nesse sent ido, mesmo após vinte anos de Consti tu ição Federa l,  

mui to  pouco fo i  rea l izado para superar a  cr ise que atravessa o  

processo penal,  a inda atre lado a um paradigma interpretat ivo de  

car iz l ibera l - ind ividual ista.  Esse modo de se fazer processo penal  

em terras brasi le iras restr inge o verdadeiro objet ivo const i tuc ional  

que é o de efet ivar as garant ias fundamentais para toda uma 

soc iedade.  

Da forma como tem sido conduzido os rumos da dogmática jur íd ica 

do direi to e do processo penal,  como se só exist isse uma direção 

nos f ins e nas metas da intervenção penal,  vem causando sér ios 

problemas na efet ivação dos d ire i tos fundamentais dos cidadãos 

ofend idos pela prát ica do cr ime. A formação jur íd ica dos 

operadores baseada apenas em uma das faces de proteção, acaba por 

trazer um déf ic i t  de implementação da Const i tu ição na par te em que 

impõe uma intervenção penal adequada e necessár ia no combate a 

del i tos.  

Dito isso, uma vez legi t imada a intervenção penal pela Const i tu ição  

Federal  como instrumento de proteção de dire i tos fundamentais dos  

ofend idos pelo cr ime, às vezes até com r igor,  não pode haver  

preferências interpretat ivas apr ior íst icas sobre a condenação ou 

abso lvição do réu. O pêndulo interpretat ivo não pode recair  

somente para o lado do réu. O Estado tem o dever de proteger  a  

ví t ima e a soc iedade.  

Da forma igualmente lúcida e compromissada, o Juiz Federal  

George Marmelstein57 ensina-nos a forma correta de interpretação dos direitos 

fundamentais, alertando-nos para o princípio da proibição de abuso de 

direito fundamental : 

( . . . )  esse pr incípio estabelece que nenhum d ire i to fundamental  deve 

ser interpretado no sent ido de autor izar  a prát ica de at ividades que 

visem à destruição de outros d ire i tos e l iberdades. Em outras 

palavras: o exercício de direi tos fundamenta is não pode ser abusivo 

a ponto de acobertar  prát icas i l íc i tas/cr iminosas comet idas em 

detr imento de outros direi tos fundamentais ou de valores 

const i tucionais relevantes.  ( . . . )  sacral izar as garant ias cr iminais,  

como se fossem valores abso lutos e exageradamente inf lexíve is,  

                                                 
57 MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais. São Paulo: Atlas, 2008, p. 423/429. 
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signi f ica abr ir  a porta  para a impunidade e,  vale enfat izar ,  os 

direi tos fundamenta is não compactuam com a impunidade, já que o  

Estado tem o dever de punir  qualquer vio lação a esses direi tos.  

Portanto,  jamais se deve imputar aos d ire i tos fundamentais a  culpa 

pela impunidade crônica que asso la o país.  A culpa, na verdade, não 

é dos d ire i tos em si ,  mas das interpretações extremistas que são 

fe i tas,  inc lusive por alguns membros do Judic iár io, que co locam as 

garant ias processuais como valores intocáveis e inflexíve is,  sem 

atentar para a idéia de proporcional idade e para o dever de 

combater a cr iminal idade. 

Ainda em relação à ampla defesa e ao contraditório na invest igação 

preliminar, cumpre lembrar que, inexist indo efet iva restrição da l iberdade 

física ou patrimonial do investigado, o acompanhamento dos atos do inquérito 

policial pelo advogado daquele é facultat ivo, não acarretando qualquer 

nulidade sua ausência durante a produção dos atos investigativos 

preliminares. Registre-se ainda que a presença do defensor do invest igado é 

imprescindível em caso de produção antecipada de prova perante judiciário 

durante a invest igação preliminar, como, por exemplo, nas situações previstas 

nos art. 22558 e 156, I59, do CPP. 

Contudo, na fase processual, quando em regra as provas colhidas na 

fase preliminar investigativa devem, sempre que possível, ser 

repetidas/confirmadas, faz-se obrigatória a participação do defensor do réu, 

devendo ser intimado sobre todos os atos processuais e deles efet ivamente 

participar. Tem-se aí o chamado contraditório posterior ou diferido. 

É, pois, na fase processual, após o recebimento da denúncia, que se 

devem aplicar plenamente os princípios da ampla defesa e do contraditório.  

Confira-se recente decisão do Superior Tribunal de Justiça: 

- PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO ORDINÁRIO. PROVA PERICIAL. NULIDADE. 

                                                 
58 Art. 225 do CPP: “Se qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar 
receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de 
qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento”. 
59 Art. 156, I, do CPP: “A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: 
I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e 
relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida”. 
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CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO-OCORRÊNCIA. EXAMES 

RADIOGRÁFICOS E DE RESSONÂNCIA. AUSÊNCIA DE 

AUTORIZAÇÃO DO RÉU DEVIDAMENTE ACOMPANHADO 

PELA DEFESA TÉCNICA. POSSIBILIDADE DE RECUSA. 

LEGALIDADE DO EXAME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO-

CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1.  "O inquér i to po l ic ia l  

const i tui  peça informativa,  e não probatór ia,  que serve de base para  

a propositura da ação penal,  sendo cer to que o  pr incíp io da ampla 

defesa não se apl ica na fase inquisi tor ia l ,  a  qual prescinde de  

contrad itór io"  (REsp 897.057/ES).  2.  As provas produzidas na 

fase inquis i t iva  – cujo  exame per ic ia l ,  nesse momento in ic iado,  

encerrou-se quando já def lagrado o processo penal – não 

impõem, para sua val idez, o exercíc io da ampla defesa e do 

contraditór io,  que restam postergados para a  fase de instrução e 

julgamento,  dando à defesa oportunidade de formular quesitos e 

requerer a  rea l ização de laudos complementares.  3.  Não há falar  

em i l ic i tude dos exames rad iográf icos e de ressonância,  

especialmente quando o paciente está acompanhado da defesa 

técnica,  de forma que,  devidamente assessorado, pode recusar-se a 

ser submet ido à períc ia.  4.  Ordem denegada. (gr i famos – HC 

200702354110, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - QUINTA 

TURMA, 15/03/2010).  

Outrossim, sabe-se que o ato de indiciamento do investigado pela 

autoridade pol icial , por si só, não é apto a ensejar a imprescindibil idade de 

defensor, ante a inexistência de acusação formal que, como se sabe, somente 

se inicia com o oferecimento da denúncia. É esse o entendimento 

jurisprudencial:  

- EMENTA: - Habeas Corpus.  Alegação de que o paciente não fo i  

assist ido por defensor hab i l i tado. 2.  Quanto  à instrução cr iminal,  

não há nos autos prova de que a defesa do pac iente não fo i  

patroc inada por advogado habi l i tado,  mas,  apenas, por estagiár io.  3.  

No que respeita ao inquér i to po l ic ia l ,  não estando a ação penal  

a inda instaurada, não há invocar o pr incíp io  do cont raditór io a  

legi t imar o procedimento penal. (gr i famos – HC 71438, NÉRI  DA 

SILVEIRA,  STF) ;  

-  ( . . . )  1.  "O inquér i to pol ic ia l  const i tui  peça informativa,  e não 

probatór ia,  que serve de base para a propositura da ação penal ,  
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sendo cer to que o pr incípio da ampla defesa não se ap l ica na fase  

inquisi tor ia l ,  a qual presc inde de contradi tór io"  (REsp 897.057/ES).  

2.  As provas produzidas na fase inquis i t iva – cujo exame per ic ia l ,  

nesse momento in ic iado, encerrou-se quando já deflagrado o  

processo penal – não impõem, para sua val idez, o exercício da 

ampla defesa e do contraditór io,  que restam postergados para a fase 

de instrução e julgamento,  dando à defesa oportunidade de formular  

quesitos e requerer a real ização de laudos complementares.  3 .  Não 

há falar  em i l ic i tude dos exames radiográficos e de ressonância,  

especialmente quando o paciente está acompanhado da defesa 

técnica,  de forma que,  devidamente assessorado, pode recusar-se a 

ser submet ido à per íc ia .  4.  Ordem denegada. (HC 200702354110,  

ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - QUINTA TURMA, 15/03/2010).  

Além disso, cumpre lembrar que, conforme feliz alteração no 

Código de Processo Penal, introduzida pela Lei n.º 11.719/2008, uma vez 

citado, abre-se ao acusado o prazo de 10 (dez) dias para oferecer resposta à 

acusação, de forma mais completa possível, alegando tudo que interesse à sua 

defesa, especificando provas, arguindo prel iminares ou prejudiciais, inclusive 

eventual nul idade de atos procedidos na fase investigativa, etc.60, podendo o 

juiz de logo prolatar sentença absolutória, evitando-se assim a desnecessária 

submissão do acusado à instrução processual quando veri ficada qualquer 

hipótese do art. 397 do CPP, verbis:  

-  Ar t .  397.  Após o cumpr imento do disposto no ar t .  396-A,  e  

parágrafos,  deste Código, o ju iz deverá absolver sumar iamente o  

acusado quando ver i f icar:  

 I  -  a existência mani festa de causa exc ludente da i l ic i tude do fa to;  

I I  -  a existênc ia mani festa de causa exc ludente da culpab i l idade do 

agente,  salvo in imputabi l idade;  

I I I  -  que o fato narrado evidentemente não const i tui  cr ime; ou 

IV - ext inta a punib i l idade do agente.  

                                                 
60 Art. 396-A do CPP: “Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 
defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.” 
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Quanto ao mencionado disposit ivo, cabe registrar a importância da 

análise pontual das alegações da defesa, em conjunto com os elementos que 

instruem a inicial  acusatória, a fim de se evitar o desnecessário 

processamento de uma ação penal, com todo seu custo para o Estado e, 

sobretudo, para o acusado, salientando-se aqui a convicção acerca da 

rat if icação do recebimento da denúncia, conforme previsto no art. 399 do 

CPP, de tratar-se de ato de importância correspondente à da sentença final de 

mérito, não obstante ser comum, na prát ica, a rati ficação do recebimento da 

denúncia sem a atenção devida, que a nosso ver é indispensável. 

Por fim, em se tratando da ampla defesa e do contraditório na 

investigação preliminar, não se pode deixar de falar do valor probatório da 

documentação formada nessa fase e da necessidade de tal documentação 

acompanhar os autos da ação penal. 

Aplica-se ao assunto o art. 155 do CPP, verbis:  

- Ar t .  155.  O ju iz formará sua convicção pela l ivre apreciação da 

prova produzida em contrad itór io jud ic ial ,  não podendo  

fundamentar sua decisão exc lusivamente nos elementos 

informativos colh idos na invest igação, ressalvadas as provas 

caute lares,  não repetíve is e antecipadas.  

Há quem defenda que, exceto aquela decorrente de produção 

antecipada perante o judiciário, a prova produzida na invest igação não pode 

ser valorada na sentença61, chegando-se ao ponto de propor-se a exclusão 

física dos autos formados a partir das dil igências investigativas dos autos da 

ação penal correspondente, como forma de evitar “contaminação” do 

julgador62, uma vez que não foram submetidas ao contraditório63. 

Contudo, atentando-se para as funções da investigação prel iminar 

sem relevar-se a necessidade do contraditório na produção probatória, 

entende-se que não seria razoável abandonar tudo aquilo que fora colhido na 

investigação, para no processo recomeçar do zero, sendo, pois, inteiramente 

                                                 
61 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 13.ª ed. – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 350. 
62 Quanto à alegada “contaminação” do julgador, remete-se o leitor ao item 2.4, que trata da posição do juiz na 
investigação preliminar. 
63 JÚNIOR, Aury Lopes. Sistemas de investigação preliminar. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 76/77. 
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válido que o juiz faça comparações, como razão de decidir, entre os elementos 

colhidos na invest igação e na instrução processual, como, por exemplo, entre 

os depoimentos prestados pelo acusado e por testemunhas em sede policial  e 

judicial. A confirmação em juízo de depoimentos prestados no inquéri to é 

possível e necessária. Afinal, não se presta a invest igação à conservação de 

vestígios, que tendem naturalmente desaparecer com o tempo? Sendo a 

resposta posit iva, seria i lógico que eventuais fi lmagens, gravações 

telefônicas, laudos periciais ou material resultante de busca e apreensão 

constantes do inquérito não pudessem ser valoradas pelo juiz em sua decisão. 

Assim não se pode admitir que os elementos de prova produzidos no inquérito 

sejam desconsiderados/desprezados quando da prolação da sentença, como se 

nunca tivessem exist ido, porque eles existem e foram produzidos, até que se 

prove o contrário, dentro da legalidade. 

Entretanto, faz-se imprescindível a disponibil ização à defesa de 

todo o material produzido na investigação para fins de crí t ica, ou seja, o 

contraditório diferido e efetivo, facultando-se ao acusado, por meio de seu 

advogado, inclusive pleitear a nulidade dos atos praticados na fase preliminar, 

quando não observadas as exigências legais, como quebra de sigilos sem 

autorização judicial,  confissão mediante tortura, perícia realizada por pessoa 

não habil i tada, etc.,  casos em que se impõe a exclusão de provas dos autos,  

vez que produzidas i l icitamente. Do mesmo modo, não podem ser 

consideradas na sentença, em prejuízo do réu, aquelas provas que não foram 

disponibil izadas à defesa para fins de contraditório, mesmo que diferido. 

Caso fosse indispensável, como defendem alguns, a participação do 

advogado do acusado em todo e qualquer ato produzido na investigação 

preliminar, com necessária submissão imediata ao contraditório, ter-se-ia que 

admit ir a desnecessidade de repetição em juízo de tais atos, restando à 

instrução judicial apenas a produção complementar de provas outras que não 

aquelas já colhidas em sede policial,  bem como a análise da matéria de 

direito. 

Não se pode negar que a produção antecipada de provas, realizada 

sob a presidência do juiz, com participação do invest igado/acusado e seu 
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defensor, confere maior confiabil idade ao ato. Contudo, isso não afasta a 

incoerência de desprezarem-se todas as outras provas produzidas na 

investigação preliminar, sem observância desse ritual, mormente quando 

submetidas ao contraditório diferido. 

A decisão judicial  obedece à regra do l ivre convencimento 

motivado, podendo e devendo o julgador explorar todo o contexto probatório, 

a fim de demonstrar as razões de decidir, seja a favor ou contra o réu. 

Sobre o valor probatório do inquérito policial, colaciona-se 

posicionamento de Julio Fabbrini Mirabete64: 

( . . . )  O Conteúdo do inquér i to ,  tendo por f ina l idade fornecer ao 

Ministér io Públ ico os e lementos necessár ios para a proposi tura da 

ação penal,  não pode deixar de inf luir  no espír i to do juiz na 

formação de seu l ivre convencimento para o ju lgamento da causa,  

mesmo porque integra os autos do processo, podendo o ju iz apo iar -

se em elementos col ig idos na fase extrajudic ial .  Como bem assinala 

Si lvio Di F i l ippo, de acordo com o pr incíp io do l ivre  

convencimento que informa o s istema processual penal,  as 

circunstânc ias indicadas nas informações da políc ia podem 

const i tuir  e lementos vá l idos para a formação do convencimento do 

magistrado. Cer tamente o inquér i to serve para colheita de dados 

circunstanc iais que podem ser comprovados ou corroborados pela 

prova jud ic ial  e de elementos subsid iár io para re forçar  o que for  

apurado em juízo.  Não se pode, porém, fundamentar uma dec isão 

condenatór ia apoiada exc lusivamente no inquér i to pol ic ia l ,  o que 

contrar ia o pr incípio  const i tucional do contrad itório ( . . . ) .  

Confira-se, também nesse sentido, l ição de Marcelo Batlouni 

Mendroni, exposta pelo Procurador Federal Fernando Braga Damasceno, em 

sua dissertação de Mestrado, apresentada aos 6/9/200565: 

Em resumo,  não são importantes as razões pelas quais se just i f ica a 

prát ica de uma prova, mas sim são impor tantes os conteúdos das 

mesmas. Não se pode separar –  que estas ou aquelas atuações 

probatór ias não tem valor – porque não foram produzidas no âmbi to  

                                                 
64 MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 18.ª ed. – São Paulo: Atlas, 2006, p. 63. 
65 DAMASCENO, Fernando Braga. A investigação Criminal Garantista, UFC, 2005, p. 109. 
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da fase pré-processual .  O va lor probatór io tem que advir  da anál ise 

do contexto  integra l  das atuações probatór ias,  tanto na fase pré-

processual como em Juízo, a part i r  de interpretação lógica de todas 

elas.  É exatamente esta interpretação lógica que deve formar  o  

convencimento do Juiz .  

A jurisprudência abona esse entendimento: 

- “HABEAS CORPUS”.  CONFISSAO EXTRAJUDICIAL 

RETRATADA EM JUÍZO. SE A CONFISSAO SE HARMONIZA 

COM AS DEMAIS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO 

(RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA, PRISÃO EM FLAGRANTE, 

ANTECEDENTES DO RÉU), DELAS SENDO DIVORCIADA A 

RETRATAÇÃO, NÃO HÁ COMO SE ADMITIR A ARGUIDA 

INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO'.  HC 

INDEFERIDO. (HC 54855, CORDEIRO GUERRA, STF);  

- AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  

OFENSA AO ART. 5º ,  INCISOS LIV E LV. INVIABILIDADE DO 

REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF Nº 279. 

OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INQUÉRITO. 

CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO DOS TESTEMUNHOS PRESTADOS 

NA FASE INQUISITORIAL. 1.  A suposta o fensa aos pr incíp ios do 

devido processo legal,  do contradi tór io e da ampla defesa passa,  

necessar iamente,  pe lo prévio reexame de fa tos e provas, tarefa que 

encontra ób ice na Súmula STF nº  279.  2.  Inviável o  processamento  

do ext raordinár io para debater matér ia infraconst i tucional,  sob o  

argumento de vio lação ao disposto  nos incisos LIV e LV do ar t .  5º  

da Const i tuição. 3.  Ao contrár io do que alegado pelos ora 

agravantes,  o conjunto  probatór io que ensejou a condenação dos 

recorrentes não vem embasado apenas nas dec larações prestadas em 

sede pol ic ia l ,  tendo suporte,  também, em outras provas colh idas na 

fase judic ia l .  Confirmação em juízo dos testemunhos prestados na 

fase inquisi to r ia l .  4.  Os elementos do inquér i to podem inf lu ir  na 

formação do l iv re convencimento do ju iz para  a decisão da causa 

quando complementam outros indíc ios e provas que passam pelo  

cr ivo do contraditór io em juízo.  5.  Agravo regimental  improvido.  

(gr i famos - RE-AgR 425734, ELLEN GRACIE,  STF, 4/10/2005) ;  

- HABEAS CORPUS.  ROUBO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL.  

RETRATAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO COM BASE EM 
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OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CONFIRMARAM A 

CONVICÇÃO DO JULGADOR. INEXISTÊNCIA DE 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.  Não conf igura o fensa aos 

pr incíp ios do contradi tór io e da ampla defesa a condenação baseada 

em conf issão extrajud ic ia l  re tra tada em juízo,  corroborada por  

depoimentos colhidos na fase instrutór ia.  2.  Embora não se admita a 

prolação do édito condenatór io com base em e lementos de 

convicção exc lus ivamente colh idos durante o inquér ito po l ic ia l ,  ta l  

si tuação não se ver i f ica na hipótese, já que o magistrado singular e  

o Tr ibunal de or igem apoiaram-se também em elementos de prova 

colhidos no âmbi to  do devido processo legal ( . . . )  (HC 

200801998219, JORGE MUSSI ,  STJ - QUINTA TURMA, 

09/08/2010).  

Outrossim, como já afirmado, na grande maioria das vezes, o 

investigado/acusado não tem o menor interesse na descoberta da verdade 

“real”, não sendo raros os casos que ele tudo faz para obstar/frustrar sua 

obtenção. 

Saliente-se ainda que comumente os atos investigatórios se dão 

quando ainda nem se conhece o investigado (futuro acusado) ou, uma vez 

conhecido, encontra-se foragido, muitos deles reincidentes, e a investigação 

preliminar se dá exatamente para descobrir o autor do i l ícito e/ou seu 

paradeiro. 

Entretanto, como visto, o que não se pode admitir, em respeito ao 

sistema processual acusatório vigente em nosso país, é uma condenação 

baseada exclusivamente em elementos de prova produzidos na invest igação 

preliminar, ou que, considerados esses no processo, não sejam 

satisfatoriamente submetidos à parte ré para fins de efetivo contraditório, 

apesar que diferido, e que, sempre que possível, sejam confirmados com a 

repetição do ato em juízo. 

Assim, pelos argumentos expostos, inadmissíveis são as teses da 

imprestabi l idade das provas produzidas na investigação preliminar e da 

exclusão física dos autos formados a part ir das diligências invest igativas dos 

autos da ação penal correspondente, fundamentadas no desrespeito aos 

princípios da ampla defesa e do contraditório. 
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Os que defendem a possibil idade de aplicação integral/plena dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa na investigação preliminar, 

deveriam antes pensar na possibil idade de um juizado de instrução, quando, 

então, os elementos de provas colhidas na fase investigat iva seriam 

suficientes a embasar uma sentença condenatória. 

Reconhecendo-se que a ampla defesa e o contraditório na 

investigação preliminar operam-se de forma mit igada, conforme a invasão dos 

direitos individuais e a necessidade da invest igação, cumpre, por conseguinte, 

abordar o princípio da proporcionalidade e sua aplicação como forma de 

concil iar os interesses envolvidos, de acordo com o caso concreto, uma vez 

que se trata de confl i to de direitos fundamentais previstos na Constituição 

Federal.  

 

3.3 Aplicação do princípio da proporcionalidade como forma de 

resolução de confl i tos entre os direi tos individuais à ampla defesa e 

contraditório na investigação penal preliminar e o direito coletivo à 

eficiência da persecução penal 

 

Considerando a grandeza de nosso ordenamento jurídico, sempre em 

mutação e crescimento, são frequentes os confl i tos entre normas que o 

integram, uma vez que somente uma delas pode ser considerada vál ida, não se 

admit indo duas normas manifestamente opostas entre si.  

Como se sabe, a solução desses confl i tos se dá segundo critérios 

pré-fixados, a saber: cronologia, hierarquia e especialidade. 

Contudo, em se tratando de princípios, direi tos ou valores 

fundamentais, previstos explicitamente ou não na Constituição Federal, os 

mencionados critérios mostram-se insuficientes à resolução do confl i to entre 

eles, uma vez que se encontram em mesmo patamar hierárquico e, tendo em 

mente o princípio da unidade da Consti tuição, faz-se necessária a aplicação 



75 

do princípio da proporcionalidade para compatibil ização do texto 

constitucional, de acordo com o caso concreto. 

Princípio da proporcionalidade é, pois, um método uti l izado no 

Direito Constitucional brasileiro para resolver a colisão de princípios 

jurídicos, sendo estes entendidos como valores, bens e interesses protegidos 

constitucionalmente. 

A resolução de confl i to de princípios jurídicos ou de valores é uma 

questão de ponderação, de preferência, aplicando-se, no caso sob exame, o 

princípio ou o valor prevalente na medida do possível, da forma menos 

invasiva ou prejudicial ao valor l imitado. 

O princípio da proporcionalidade se propõe a eleger a solução mais 

razoável para o problema jurídico concreto, dentro das circunstâncias sociais, 

econômicas, culturais e polít icas que envolvem a questão, sem se afastar dos 

parâmetros legais. Sua uti l ização permite que o intérprete possa captar as 

circunstâncias fáticas dos diferentes confl i tos sociais, o que não poderia ser 

fei to se a lei fosse interpretada apenas de forma literal ou genérica. 

Em outras palavras, “tal princípio leva o intérprete a perseguir a 

harmonização entre disposit ivos aparentemente confli tantes da Lei Maior. 

Caso a concil iação plena não seja viável,  ele deve procurar solução em que a 

restrição à eficácia de cada uma das normas em confronto seja a menor 

possível,  buscando otimização da tutela aos bens jurídicos envolvidos.”66 

Essa técnica de ponderação de valores, denominada balancing, ou 

sopesamento, objetiva apresentar soluções harmonizadoras para o confl i to de 

interesses albergados constitucionalmente em princípios diversos, conforme o 

caso concreto, devendo-se atender certos cri térios, conforme a seguir exposto.  

De início, deve-se identif icar os valores/direitos/princípios 

envolvidos, se realmente a resolução do caso implica necessariamente o 

                                                 
66 SARMENTO, Daniel. Op. Cit., pág. 27. apud DAMASCENO, Fernando Braga. A investigação Criminal 
Garantista, UFC, 2005, p. 82. 
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confl i to entre eles e, sendo posit iva a resposta, qual deve ter proeminência 

sobre o outro, sem que isso importe em extirpação do direito preterido.  

Nesse primeiro momento, cumpre destacar que, em se tratando de 

matéria penal, há de se veri ficar ainda a legalidade da medida imposta ao 

investigado, tendo-se em mente o princípio da anterioridade da lei penal, bem 

como se a ordem restrit iva do direi to do investigado partiu de autoridade 

competente para tanto e se a decisão foi devidamente fundamentada. 

Num segundo momento, conforme o caso concreto, analisa-se a 

justi f icação teleológica da medida, ou seja, se o direito escolhido como 

predominante é socialmente relevante para just if icar a mitigação do direito 

preterido, bem como se há realmente necessidade da medida, a fim de 

conferir-se legit imidade à decisão. 

Ultrapassada essa fase, define-se qual o meio apto a alcançar o fim 

perseguido e seus l imites, da forma menos gravosa àquele que suportará a 

medida, conforme o caso concreto. Calha registrar, nesse sentido, o 

posicionamento de Maurício Zanoide de Moraes67: 

A escolha, entre os meios já t idos como idôneos, será fei ta pela 

preferência dos meios menos gravosos, em detr imento dos mais 

gravosos aos direi tos fundamenta is.  Se houver  dois meios 

ef icazmente equiva lentes,  deverá ser esco lhido o menos gravoso.  

Impondo concessões recíprocas aos direitos confl i tantes, deverá o 

intérprete perseguir a situação ideal, de modo que a restrição a cada direi to 

seja mínima possível, conforme o objetivo que se deseja alcançar. 

Tratando-se da persecução penal, especificamente da necessidade de 

imposição de sigi lo interno como requisi to à eficiência da invest igação, ato 

do qual, como dito, decorre o confl i to entre direito individual do investigado 

(à ampla defesa e contraditório, que imprescinde do conhecimento da 

acusação e das provas produzidas contra o investigado) e direito social (à 

segurança, obt ido por meio da persecução penal eficiente, consubstanciada no 

                                                 
67 FERNANDES, Antônio Scarance; ALMEIDA, José Raul Gavião de; MORAES, Maurício Zanoide de. Sigilo 
no processo penal: eficiência e garantismo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 41. 
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conhecimento da verdade material), ambos previstos constitucionalmente, 

impõe-se o princípio da proporcional idade para determinar o quanto aqueles 

podem ceder, no caso concreto, sem que essa compressão signifique sua 

supressão. 

O sigilo na fase invest igativa preliminar constitui providência de 

natureza cautelar e é decretado com o objetivo de garantir a eficácia da 

investigação, uma vez presentes medidas excepcionais, invasivas de garantias 

individuais do invest igado (interceptações telefônicas, telemáticas e 

ambientais; acesso a dados, documentos e informações fiscais, bancárias, 

financeiras e eleitorais de investigados; ordens de busca e apreensão e de 

prisão; retardamento de ações policiais), objetivando identificação do(s) 

autor(es) do crime e, se for o caso, sua prisão, formação de provas, 

recuperação do produto do crime, etc.. Tais medidas, por sua natureza, uma 

vez conhecidas antecipadamente pelo invest igado, seu advogado ou terceiros 

não autorizados obviamente restariam frustradas. 

Imagine-se, pois, o conhecimento indevido pelo investigado ou seu 

advogado de ordem de prisão ou busca e apreensão em seu desfavor,  

monitoramento de comunicações telefônicas ou telemáticas, ou mesmo ordem 

de bloqueio de conta bancária. Obviamente o invest igado fugiria, destruiria as 

provas objeto da busca e apreensão, mudaria de telefone ou não mais 

uti l izaria tal meio de comunicação, assim também o fazendo em relação às 

comunicações virtuais e, por fim, sacaria o numerário existente em sua conta 

bancária, ferindo de morte a investigação ou impedindo que se pudesse reaver 

o produto do crime. 

O receio de que a investigação possa ser comprometida signif ica 

que os bens jurídicos a serem tutelados de forma direta e indireta também 

serão atingidos. O direito social à segurança insere-se no rol dos bens 

jurídicos tutelados, uma vez que expressa o anseio social perante o Estado 

não somente quanto às polít icas de natureza preventiva, mas também de 

ordem repressiva. 
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Disso infere-se que, conforme o caso concreto, confrontando-se o 

direito individual à ampla defesa e ao contraditório e o direito social à 

segurança, poder-se-á dar prevalência a um ou a outro, de acordo, repita-se, 

com o caso concreto. 

É que determinados t ipos de crimes, cada vez mais sofisticados e de 

elevada gravidade, como aqueles cometidos através da internet (clonagem de 

cartões bancários, racismo e pedofi l ia, por exemplo), tráfico de drogas, de 

armas e de pessoas, evasão de divisas, sequestro, corrupção e o crime 

organizado em geral, devido à peculiaridade de seu modus operandi e aos 

elevados danos sociais deles decorrentes, têm exigido tratamento diferenciado 

dos organismos estatais de persecução, de modo a imprimir maior eficácia à 

investigação e repressão de forma mais enérgica. 

Nesse sentido, diante de fundados indícios de crimes de maior 

gravidade, devidamente demonstrados nos autos, existe a possibil idade legal 

de autorização judicial para execução de medidas excepcionais, invasivas de 

garantias individuais, como as acima mencionadas, visto que sem elas 

inevitavelmente a invest igação não se desenvolveria, ou seja, estaria fadada 

ao fracasso.  

O sigilo, em tais casos, torna-se imprescindível, visto que o 

conhecimento antecipado de tais procedimentos ou outras informações 

constantes no procedimento investigativo pelo investigado, seu advogado ou 

de qualquer outra pessoa desautorizada certamente fulminaria a investigação, 

muitas vezes de forma irreversível.  

Sabe-se que inexistem direitos absolutos, mesmos os fundamentais, 

principalmente se uti l izados para fins injustos, i legais ou imorais. Calha, 

nesse sentido, relembrar o princípio da proibição de abuso de direi to 

fundamental, lucidamente sintetizado pelo Juiz Federal George 

Marmelstein68: 

                                                 
68 MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais. São Paulo: Atlas, 2008, p. 423/424. 
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Aqui no Brasi l ,  não há uma norma const i tucional expressa  

acolhendo o pr incíp io da proib ição de abuso de direi to fundamenta l .  

Mas e le está lastreado no sis tema const i tucional  brasi le iro.  

Basta ver inúmeras normas da própr ia Const i tu ição que possib i l i tam 

a l imi tação ou até mesmo a perda total  de di rei tos fundamentais 

quando existe abuso no seu exercíc io.  

O domicí l io é invio láve l,  mas pode ser invad ido em caso de 

f lagrante del i to .  É resguardado o  s igi lo das comunicações, mas é  

possíve l a interceptação te le fônica para f ins de invest igação  

cr iminal .  O direi to de reunião é assegurado, desde que para f ins 

pací f icos.  É vedada a associação de caráter parami li tar .  A 

propr iedade pode ser  conf iscada se est iver  sendo usada para 

plantação i legal de psicotróp icos, bem como será permi t ida a 

apreensão de todo bem adquir ido em decorrênc ia do trá f ico i l íc i to  

de entorpecentes.  A l iberdade é pro tegida, mas é possíve l a  pr isão 

em caso de f lagrante de l i to ou por  ordem de autor idade competente.  

Anal isando sistematicamente todas essas normas, o que se conc lui  é  

que os dire i tos fundamenta is não podem ser ut i l izados para f ins  

i l íc i tos,  até porque eles existem para promover o bem-estar e a 

d ignidade do ser humano e não para acobertar  a  prática de maldades 

que possam ameaçar esses valores.  Indo mais além, pode-se dizer  

que o exercíc io de d i rei tos fundamentais não pode gerar uma 

si tuação de injust iça,  nem pode servi r  de desculpa para a prát ica de  

atos mora lmente injust i f icáveis o para vio lar  d ireitos de terce iros.  

Portanto, demonstrando-se casuisticamente que o sigilo importa em 

meio indispensável à preservação do direi to social à segurança ou à defesa 

social, o mesmo poderá ser decretado. 

É evidente que o julgador, ao decretar o sigilo interno à 

investigação penal, deverá impreterivelmente delimitar a extensão e duração 

dos efeitos da restrição, de modo garantir o mínimo de sacri fício possível ao 

direito afastado. Assim, logo que concluídas as diligências, deve-se 

restabelecer ao invest igado de pleno o direito de conhecimento da 

investigação e das provas contra si produzidas, ou somente de parte delas, 
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caso não haja outro motivo impeditivo de mesma natureza, conforme o caso69, 

sob pena de configurar-se a arbitrariedade, uma vez não mais presente o 

motivo ensejador do sigilo. 

Cumpre ressaltar que, existindo efetiva invasão no direito de 

l iberdade ou no patrimônio do investigado, deve-se de pronto facultar-lhe o 

conhecimento da decisão judicial e do inquérito policial correspondentes 

(resguardadas as di l igências ainda não concluídas, quando seu sucesso 

depender do sigilo interno), possibil i tando-se-lhe, dessa forma, exercer seu 

direito de resistência e de reversão da medida, se for o caso. 

Assim, a investigação também não pode ser vista como um direito 

absoluto da coletividade na busca da verdade real, podendo ser l imitada, 

conforme o caso, em função dos direitos individuais do investigado. 

De outra banda, não se pode conceber que o indivíduo goze de 

garantias constitucionais que lhe garantam total inviolabil idade, a ponto de 

permitir a prática de condutas de alto dano para os demais indivíduos, sem 

que se possa, dentro da legal idade, impedi-lo ou puni-lo. 

O balanceamento das restrições mostra-se necessário e o único 

caminho para se garantir o bem-estar individual e coletivo, mas deve ser fei to 

de forma racional e ponderada, conforme o caso concreto. 

Discorrendo sobre a finalidade do princípio da proporcionalidade e 

sua aplicação na persecução penal, ensina-nos Maurício Zanoide de Moraes70: 

Esse pr incíp io,  que nasceu para co ib ir  os excessos punit ivos 

(administra t ivos e penais)  do Estado, protegendo os dire i tos 

fundamentais do ind ivíduo,  hodiernamente assume, outrossim, um 

relevante papel de equi l íb r io para a coexistênc ia ou para a 

                                                 
69 Há situações em que, das medidas invasivas inicialmente deferidas e concluídas, surge a necessidade de 
outras, daquelas derivadas, que igualmente requerem sigilo para obtenção de êxito, como é o caso das 
interceptações telefônicas a partir das quais se descobrem outros delitos (prova fortuita) ou, ainda, a ligação 
criminosa do inicial investigado com outras pessoas, concernente ao mesmo crime investigado, sendo necessária 
a extensão da interceptação a outras linhas telefônicas, a fim de descobrir todos os envolvidos no crime, 
devendo, por óbvio, permanecer o sigilo interno pelo tempo necessário à completa conclusão da prova. 
70 FERNANDES, Antônio Scarance; ALMEIDA, José Raul Gavião de; MORAES, Maurício Zanoide de. Sigilo 
no processo penal: eficiência e garantismo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 31/32. 
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reso lução de eventual entrechoque de outros pr incípios 

const i tucionais.  

Nesse contexto,  tendo como um paradigma os d irei tos fundamentais 

d ispostos para pro teção do cidadão diante do Estado e,  como outro  

paradigma, o interesse da persecução de cr imes, passa o pr incíp io  

da proporc ional idade a servir  como impor tante instrumento de 

ponderação para,  conforme o caso concreto,  f ixar um ponto só l ido e 

const i tucional de equi l íbr io.  

No mesmo sentido, as palavras de Luís Roberto Barroso71: 

Com efe i to,  a d iscip l ina jur íd ica dada a determinada s i tuação que 

envo lva a apl icação do direi to penal não deve ir  a lém, nem tão 

pouco f icar aquém do necessár io à  pro teção dos va lores 

const i tucionais.  No pr imeiro caso, haverá inconst i tucional idade por  

fa l ta de proporc ional idade no aspecto da proib ição do excesso; no 

segundo, por omissão de atuar na forma reclamada pela 

Const i tu ição,  naqui lo que vem se denominando de proib ição da 

proteção def ic iente.  

Discorrendo sobre o emergente princípio da proibição da proteção 

deficiente, fundamentado justamente no princípio da proporcionalidade, 

ensina-nos Maria Luíza Shäfer Streck72: 

A part i r  da pro teção estatal  integral  de d ire i tos fundamenta is,  que 

combina ações negat ivas e posit ivas de tute la,  tem-se que o Estado 

descumprirá a função não só quando atuar  arb i trar iamente na esfera  

jur íd ica do cidadão,  excedendo-se na restr ição aos di rei tos 

fundamentais,  bem como na hipótese de não atuar ou quando atuar  

de modo defic iente/ insuf ic iente no exercíc io da defesa dos direi tos  

ind ividuais,  não assegurando minimamente as garant ias 

const i tucionais.  

                                                 
71 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 
construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 378, apud CONSTITUIÇÃO, GARANTISMO 
INTEGRAL E PROCESSO PENAL: os direitos fundamentais como legitimadores de uma intervenção penal 
eficiente – Dissertação de Mestrado / NETO, José Donato de Araújo. UFC, 2010, p. 79. 
 
72 STRECK, Maria Luíza Shäfer. Direito Penal e Constituição: a face oculta da proteção dos direitos 
fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p.92. apud CONSTITUIÇÃO, GARANTISMO 
INTEGRAL E PROCESSO PENAL: os direitos fundamentais como legitimadores de uma intervenção penal 
eficiente – Dissertação de Mestrado / NETO, José Donato de Araújo. UFC, 2010, p. 79 
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Entende-se, pois, que o Estado procederá de forma arbitrária tanto 

quando invadir os direitos e garantias individuais sem um motivo justo ou 

desproporcionalmente, mas também quando, devendo agir para proteger 

direito fundamental (individual ou coletivo), omitir-se ou agir de forma 

deficiente, deixando vulnerável o direito fundamental. Assim, impõe o 

princípio da proporcionalidade que o Estado não peque nem por excesso, nem 

por omissão, diante dos direitos fundamentais. 

Visto isso, sabendo que é dever do Estado garantir o direito do 

investigado à ampla defesa e ao contraditório e, por outro lado, conferir aos 

órgãos de persecução penal as medidas necessárias a uma investigação 

eficiente, como forma de proteção social, deve o intérprete juiz decidir de 

forma proporcional, conforme o caso concreto, de modo que sua decisão 

confira a consecução do bem privi legiado, sem, no entanto, desamparar por 

completo o bem preterido. 

Dessa forma, o direito penal e processual penal, embora visem 

limitar a arbitrariedade estatal (garantismo negativo), também atuam como 

importantes mecanismos de proteção de direitos fundamentais contra 

transgressões de terceiros, principalmente quando a violação for grave e não 

houver outra medida eficaz para resolução do confl ito (garantismo posit ivo). 

Seguindo esse raciocínio, tem-se sem sentido impor ao Estado a 

obrigação constitucional de garantir segurança à sociedade (art. 144 da 

CF/8873), sem que se possibil i te sua atuação no sentido de agir 

eficientemente, não se admitindo, assim, negligências no seu exercício de 

punir um criminoso, devendo, pois o Estado adotar todas as medidas 

necessárias e suficientes para cumprir seu dever de tutela penal. 

Por conseguinte, o juiz do processo penal dever ser garantista e 

eficiente a um só tempo, devendo estar compromissado com as garantias do 

investigado/acusado e com o direito à segurança da vít ima e da sociedade, 

                                                 
73 Art. 144 da CF/88: “A segurança públ ica,  dever do Estado, d ire i to e responsabi l idade de 
todos, é exercida para a preservação da ordem públ ica e da inco lumidade das pessoas e do 
patr imônio,  através dos seguintes órgãos: ( . . . ) ” .  
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para o que se exige uma apuração eficiente do crime, conforme as exigências 

de cada caso. 

Do exposto, extraem-se as seguintes conclusões: 

I) é dever do Estado garantir os direitos fundamentais, sejam 

individuais ou coletivos, devendo proceder ao garantismo integral (negativo e 

posit ivo); 

II) havendo confl i to entre direitos fundamentais, deve o intérprete 

juiz aplicar o princípio da proporcionalidade para decidir qual dos direitos 

deve prevalecer, sendo certo que inexistem direitos absolutos; 

II I) a aplicação do princípio da proporcionalidade deve dar-se com 

ponderação, da forma menos invasiva ou prejudicial ao valor preterido, 

perseguindo-se a si tuação ideal, conforme o caso concreto, sempre se 

considerando as circunstâncias sociais, econômicas, culturais e polít icas que 

envolvem a questão, sem se afastar dos parâmetros legais, em decisão 

devidamente fundamentada; 

IV) os direitos de ampla defesa e contraditório aplicam-se também 

na fase investigativa preliminar penal, porém de forma mit igada, tendo em 

vista a natureza inquisit iva do inquéri to e a necessidade de conferir-se 

eficiência à investigação, na busca da verdade material;  

V) o elevado grau de lesividade e a complexidade do modus 

operandi do crime exigem atuação diferenciada do Estado, de forma mais 

enérgica, a fim de combatê-lo com eficiência;  

VI) demonstrando-se no caso concreto que o sigilo interno da 

investigação criminal mostra-se indispensável à preservação do direi to 

fundamental à segurança, o mesmo poderá ser decretado como garantia da 

eficiência da investigação; 

VII) uma vez decretado, o juiz deverá impreterivelmente del imitar a 

extensão e duração dos efeitos do sigilo, de modo a impor o mínimo de 

sacri fício possível ao direito de informação (e de ampla defesa e 
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contraditório) do investigado, devendo a aplicação do princípio da 

proporcionalidade dar-se durante todo o processo, de modo a restabelecer 

plenamente os direi tos suprimidos logo que se fizer razoável;  

VIII) o invest igado tem o pronto direito a conhecer da decisão 

judicial e do inquérito policial correspondente (resguardadas as dil igências 

em curso, quando seu sucesso depender do sigilo interno), caso exista  efetiva 

restrição em seu direito de l iberdade e/ou patrimonial deles decorrente;  

IX) o direito de ampla defesa e contraditório do 

investigado/acusado deve ser observado com toda sua força na fase judicial ,  

quando deverão ser repetidas, sempre que possível, as provas produzidas na 

fase prel iminar investigat iva; 

X) as provas produzidas i legalmente em desvafor do 

investigado/acusado deverão ser assim reconhecidas e excluídas dos autos, 

devendo-se desconsiderar ainda, por ocasião da decisão de mérito, aquelas 

não disponibil izadas ao réu para contraditório. 
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4. A SÚMULA VINCULANTE N.º 14 

 

4.1 Considerações iniciais 

 

Aos 2/2/2009, o Supremo Tribunal Federal, disciplinando o direito 

de acesso pelo advogado74 do investigado em procedimento criminal, inclusive 

aquele gravado com sigilo interno, editou a Súmula Vinculante n.º 14, com a 

seguinte redação:  

“É d ire i to do defensor ,  no in teresse do representado, ter acesso 

amplo aos elementos de prova que, já  documentados em 

procedimento invest igatór io rea l izado por órgão co m 

competência de po líc ia jud ic iár ia,  d igam respeito ao exercíc io do 

direi to  de defesa” .  

Prel iminarmente à análise específica da Súmula Vinculante n.º 14, 

faz-se importante discorrer, mesmo que superficialmente, sobre a origem, 

característ icas e objeto das súmulas vinculantes. 

O instituto súmula vinculante foi introduzido na CF/88 com a 

Emenda Complementar n.º 45/2004 e regulamentada pela Lei n.º 11.417/2006, 

tendo previsão no art. 103-A da Carta Magna, verbis:  

- Ar t .  103-A. O Supremo Tr ibunal Federa l  poderá, de o fíc io ou por  

provocação, mediante decisão de do is terços dos seus membros,  

após re i teradas dec isões sobre matér ia const i tucional,  aprovar 

súmula que,  a part i r  de sua publ icação na imprensa o fic ia l ,  terá  

efei to vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judic iár io  

e à administração púb l ica di reta e ind ire ta,  nas esferas federal ,  

estadual e  municipa l,  bem como proceder  à sua revisão ou 

cancelamento,  na forma estabelec ida em lei .  

                                                 
74 Apesar de na súmula vinculante em estudo constar o termo “defensor”, pretendendo o STF, com essa 
expressão, abranger tanto o advogado constituído, como o defensor ad hoc, dativo ou defensor público, adotar-
se-á aqui o termo “advogado” como sinônimo de todos aqueles, até por entender-se que, em tese, contra o 
envolvido em investigação preliminar penal inexiste acusação formal a ensejar defesa, no sentido estrito da 
palavra. 
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§ 1º  A súmula terá por objet ivo  a val idade,  a interpretação e a 

ef icácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia  

atua l entre órgãos judic iár ios ou entre esses e a administração 

púb l ica que acarrete grave insegurança jur íd ica e relevante 

mul t ip l icação de processos sobre questão idênt ica.   

§ 2º Sem prejuízo do que v ier  a ser estabelec ido em le i ,  a  

aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser  

provocada por aqueles que podem propor  a ação direta de 

inconst i tuc ional idade.  

§ 3º  Do ato administrat ivo  ou decisão jud ic ial  que contrar iar  a  

súmula ap l icável ou que indevidamente a ap l icar ,  caberá reclamação 

ao Supremo Tr ibunal Federal  que, ju lgando-a procedente,  anulará o  

ato administrat ivo ou cassará a decisão judic ial  rec lamada, e  

determinará que outra seja pro fer ida com ou sem a ap l icação da 

súmula,  conforme o caso. 

Em resumo, pode-se definir súmula vinculante como enunciado 

decorrente de sedimentação de reiterado posicionamento jurisprudencial 

uniforme, que o torna obrigatório perante os demais juízes e tribunais, bem 

como a Administração Pública, Direta e Indireta, objet ivando imprimir maior 

celeridade ao processo judicial e evitar demandas repetit ivas, 

procrastinatórias e sobre as quais exista posicionamento jurisprudencial 

consolidado.  

A súmula vinculante é instituto de edição, revisão e cancelamento 

exclusivo do STF, de ofício ou mediante proposta dos legit imados para tanto, 

conforme art. 103-A, § 2.º, da CF/8875, tendo em sua essência, assim como 

toda súmula, a transposição do concreto para o abstrato, gerando efeito 

vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 

administração pública direta e indireta, sob pena de invalidação do ato a ela 

contrário e possível responsabil ização da autoridade prolatora.  

                                                 
75 Art. 103-A, § 2.º, da CF/88: “(...) Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou 
cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de 
inconstitucionalidade.” 
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Da leitura da recente obra de André Ramos Tavares76, acerca da 

nova lei da súmula vinculante (Lei n.º 11.417/2006), extraem-se as seguintes 

observações sobre o mencionado insti tuto: 

I) a edição, a revisão e o cancelamento de súmula vinculante 

requerem amadurecimento prévio e exaustivo do tema e reiteradas decisões 

uniformes (pelo STF e demais órgãos do Judiciário, para ser legítima) em 

casos concretos, sendo imprescindível ainda que estejam presentes 

cumulat ivamente os demais requisitos previstos no caput do art. 103-A da 

CF/88: controvérsia atual sobre as normas envolvidas; grave insegurança 

jurídica; multipl icação de processos idênticos concernentes à matéria, 

causando aumento prejudicial  de processos na Justiça; 

II) a súmula vinculante não se trata de mera orientação geral,  

devendo ser obrigatoriamente observada pelos demais órgãos do Poder 

Judiciário e da administração pública direta e indireta, em todas as esferas; 

contudo, não vincula o STF, uma vez que ele, de ofício ou por provocação, 

pode revisá-la ou cancelá-la, por meio de votação que obedeça o mesmo 

quórum necessário à sua aprovação inicial (2/3 dos seus membros), nem o 

Poder Legislativo, tendo em vista a independência entre os três poderes; 

II I) em caso de inobservância da súmula vinculante em decisão 

judicial, o interessado pode manejar reclamação diretamente no STF, sem 

prejuízo de outros remédios judiciais previstos em lei (no caso de decisão 

administrativa, exige-se o esgotamento prévio das vias administrativas, 

podendo o interessado, nesse ínterim, propor mandado de segurança ou outra 

medida judicial  cabível a fim de resguardar seus direitos); 

IV) caso o STF julgue procedente a reclamação, deverá anular o ato 

impugnado ou cassar a decisão judicial e determinar seja procedido novo ato 

ou proferida nova decisão de acordo com a súmula vinculante violada. Assim, 

não cabe ao STF proferir decisão substitut iva da decisão anulada, mas 

determinar que a autoridade reclamada o faça, desta vez conforme decisão 

exposta na reclamação; 
                                                 
76 TAVARES, André Ramos. Nova Lei da Súmula Vinculante. Estudos e Comentários à Lei 11.417, de 
19.12.2006. 3.ª ed. – São Paulo: Método, 2009. 
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V) o descumprimento de súmula vinculante pode implicar grave 

violação de dever funcional pela autoridade administrativa ou judicial,  

conforme o caso (imagina-se aqui em caso de descumprimento doloso). 

Feitas essas considerações, doravante nosso estudo direciona-se 

especificamente à Súmula Vinculante n.º 14. 

De início, cumpre transcrever trechos, entendidos relevantes, dos 

votos dos Ministros do STF, concernentes à discussão e votação do acórdão 

correspondente à súmula vinculante em questão, lembrando que foram 

editadas por iniciativa da própria Corte todas as súmulas vinculantes 

anteriores à Súmula Vinculante n.º 14, advindo a proposta desta do Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil , um dos entes autorizados para 

tanto. 

Discorrer-se-á, então, sobre a entendida impertinência técnica da 

Súmula Vinculante n.º 14, apontando-se consequências práticas dela 

decorrentes, notadamente o agravamento da dificuldade de se proceder a 

investigações penais eficientemente, em situações em que o sigilo interno se 

mostra imprescindível ao êxito das dil igências, comentando-se, por fim, 

várias decisões do STF em reclamações concernentes ao descumprimento da 

dita súmula vinculante, salientando-se as preocupantes concessões de 

l iminares antes mesmo da prestação de informações pela autoridade 

reclamada. Serão apresentadas, ainda, decisões do STJ e de tribunais federais,  

concernentes a recursos contra decisões que negaram acesso a autos de 

procedimentos investigat ivos penais, proferidas após a vigência da Súmula 

Vinculante n.º 14, a fim de se verificar o entendimento desses tribunais sobre 

a mesma. 

 

4.2 Discussão e votação da Súmula Vinculante n.º 14 pelo 
Supremo Tribunal Federal 

 

A Súmula Vinculante n.º 14 foi aprovada pelo STF aos 2/2/2009.  
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Como dito, antes da Súmula Vinculante n.º 14, todas as outras 

foram editadas de ofício, por iniciativa do próprio STF, originando-se a 

súmula em estudo de proposta do Conselho Federal da Ordem dos Advogados 

do Brasil.  

A questão foi levada ao Plenário por meio de processo chamado 

Proposta de Súmula Vinculante (PSV), instituído no STF no ano passado. 

Essa foi,  assim, a primeira PSV julgada pela Corte.  

Apesar do parecer contrário da Procuradoria Geral da República, 

referida súmula foi aprovada por 9 (nove) votos, tendo os Ministros Joaquim 

Barbosa e Ellen Gracie se manifestado pela rejeição da proposta. 

Transcrevem-se, a seguir,  o relatório do então Ministro Menezes 

Direito e trechos dos votos dos Ministros do STF, concernentes à discussão e 

aprovação da Súmula Vinculante n.º 1477, o que se faz importante, 

considerando-se a necessidade de se verif icar os fundamentos por eles 

defendidos para a aprovação da proposta e, ao mesmo tempo, reduzir as 

dúvidas existentes sobre a correta aplicação da dita súmula vinculante no caso 

concreto, procurando-se alcançar, da análise dos votos dos Ministros, sua 

verdadeira intenção. Com a máxima vênia e respeito aos Ministros do STF, 

serão feitas as crít icas entendidas pertinentes, considerando-se o quanto 

exposto até aqui, notadamente a necessidade de se observar, de forma 

proporcional, a compatibil ização dos direitos e garantias individuais e 

coletivos, conforme o caso concreto. 

 

4.2.1 O relatório 

 

O EXMO. SR. MINISTRO MENEZES DIREITO: 

Pedido para a edição de súmula v inculante formulado pelo Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasi l  no tocante ao exame 

                                                 
77 Fonte: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/jurisprudenciaSumulaVinculante/anexo/PSV_1.pdf. 
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dos autos do inquér i to  pol ic ia l  sig i loso por parte do advogado 

const i tuído pelo invest igado.  

O requerente just i f ica seu pedido sob o argumento de que, apesar 

dos precedentes desta Suprema Corte no sent ido da inoponib i l idade 

ao advogado do ind ic iado do direi to de vis ta dos autos do inquér i to  

pol ic ia l ,  vár ios Juízes têm negado aos advogados o acesso aos autos 

em questão.  

Propõe a ed ição da súmula com a seguinte redação:  

“O advogado const i tuído pelo invest igado, ressa lvadas as 

di l igênc ias em andamento, tem o di rei to de examinar os autos de 

inquéri to pol ic ia l ,  a inda que estes t ramitem sob sig i lo. ”  

Parecer do Ministér io Públ ico Federal  desfavorável à ed ição da 

súmula vinculante ora proposta pe lo Conselho Federal  da Ordem 

dos advogados do Brasi l  ( f ls.  26 a 29).  

A Comissão de Regimento desta Suprema Corte,  integrada pela 

Ministra El len Grac ie e pelos Ministros Joaquim Barbosa e 

Ricardo Lewandowski,  assim,opinou:  

“ (. . . )  esta Comissão considera devidamente atendidos todos os 

requis i tos formais ind ispensáveis à  normal  t ramitação da presente  

proposta externa de ed ição de enunciado de súmula vincu lante.  

Por já ter hav ido a designação de re lator ia e,  até mesmo,  

mani festação de méri to do Senhor Procurador-Geral da Repúbl ica ,  

ao eminente re lator,  Min ist ro Menezes Dire i to,  que, após abr ir  

oportun idade à admissão de amici  curiae e sobre pedidos 

del iberar,  ped irá  a inc lusão do fe i to  em pauta de ju lgamento do 

Plenário”  ( f ls.  44/45).  

Determinei,  à fo lha 55, de acordo com o parágrafo 2º  do art igo 3º  

da Le i nº  11.417/06, a abertura do prazo de 10 (dez) d ias para que 

eventuais tercei ros interessados se mani festassem quanto à proposta 

de edição de súmula vinculante.  

A Associação dos Advogados de São Paulo- AASP protoco lou 

pet ição, sob o  nº  170081/2008 ( f ls.  62 a 68),  rat i ficando os 

argumentos apresentados pelo Conselho Federal da Ordem dos 
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Advogados do Brasi l  e  propondo fosse complementada a redação 

oferec ida na in ic ial ,  a f im de que conste:  

“O advogado const i tuído pelo  invest igado, ressalvada as 

di l igênc ias em andamento, tem o direi to de examinar e obter cóp ia  

dos autos de inquér i to  pol ic ia l ,  a inda que este t ramite sob s ig i lo. ”  

A Associação Nacional  dos Procuradores da Repúbl ica – ANPR 

protocolou pet ição, sob nº  174251/2008 ( f ls .  93 a 105) ,  

mani festando-se contrar iamente à ed ição da súmula vinculante,  

“por não haver dúvida de que o modelo de persecução cr imina l  

brasi le i ra f icará substancia lmente compromet ido, em especia l  na 

repressão dos del i tos mais graves”.  

É o relatór io.  

Verifica-se, de logo, que a posição deste acadêmico, exposta 

durante todo o decorrer do presente trabalho, coaduna-se ao entendimento da 

Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), ao prever o 

agravamento substancial das dificuldades na persecução penal como 

consequência da Súmula Vinculante n.º 14. 

 

4.2.2 O voto do Ministro Menezes Direito 

 

( . . . )  A matér ia objeto  da presente proposta já fo i  t ratada em 

diversos precedentes de ambas as Turmas e do Plenário  desta 

Suprema Corte.  ( . . . )   

( . . . )  Com efe i to,  a jur isprudência deste Supremo Tribunal Federa l  

tem assegurado a ampl i tude do d ire i to de defesa, o exercíc io do 

contrad itór io e o devido processo legal (ar t .  5º ,  incs.  LIV e LV, CF)  

mesmo que em sede de inquér i tos po l ic ia is e/ou processos 

or iginár ios,  cujos conteúdos devam ser mant idos sob sig i lo.  

Por outro  lado, a redação suger ida pe lo requerente já exc lui  da 

determinação cont ida na súmula as d i l igênc ias em andamento,  o que 

afasta o argumento do Ministér io Públ ico Federal  de que o acesso 
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do advogado do ind ic iado ao (s ic)  autos poder ia impl icar em 

obstáculo  à efet ividade da at ividade invest igatór ia.  

No tocante às d i l igênc ias já rea l izadas, por tanto,  de acordo com o 

posic ionamento jur isprudencia l  f i rmado nesta Suprema Corte,  

entendo que deve ser  assegurada vis ta dos autos ao advogado 

const i tuído pelo invest igado.  

Já com relação aos ped idos de extração de cópias,  tratando-se de 

autos submet idos a sig i lo,  devem as questões anal isadas, caso a 

caso, pelo Magistrado competente,  que tomará as devidas caute las 

quando do exame do ped ido. Considero,  assim, que esse aspecto não 

deve integrar a redação da súmula.  

Por f im,  entendo que os re i terados ped idos formulados pelos 

advogados, v isando assegurar o d ire i to a (s ic)  ampla defesa nos 

autos do inquér i to,  indicam a per t inência da ed ição da súmula para 

regular a matér ia.  

Do exposto ,  aco lho o  pedido no sent ido da edição da súmula 

vinculante,  com o seguinte teor:  

“É d i rei to do defensor,  no in teresse do representado, ter acesso 

amplo aos e lementos de prova que, já  documentados em 

proced imento invest igatório  real izado por órgão com competênc ia  

de políc ia jud ic iár ia,  d igam respeito ao exercíc io do di rei to de 

defesa. ”  

Após aparente intervenção do Ministério Público Federal, no 

sentido de que a aprovação daquela proposta de súmula vinculante importaria 

obstáculo à tutela penal (cujo teor não é disponibil izado no site do STF), o 

então Ministro Menezes Direito adita seu voto: 

( . . . )  esta Suprema corte,  em diversas e re i teradas opor tunidades,  

tem assegurado o acesso do advogado nas si tuações que foram 

postas pelos advogados e pelo i lustre Doutor Subprocurador-Geral  

da Repúbl ica.  

Em verdade, a Suprema Corte tem-se destacado com esse objet ivo  

de assegurar,  na rad ical idade do seu sent ido jur íd ico,  a ampla 

defesa e a garant ia do contradi tór io .  
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( . . . )  quando esta Suprema Corte,  em d iversas oportunidades,  

assegura o amplo acesso dos advogados aos autos da invest igação,  

ela está no pressuposto de que essa invest igação se dá no campo de 

uma soc iedade democrát ica,  e uma sociedade democrát ica,  pelo  

menos na minha compreensão, é incompat íve l  com qualquer ato  

de invest igação que seja sig i loso, que corra à revel ia,  que não se 

dê ciência àquele interessado para que e le possa produzi r  a sua 

defesa e até mesmo matar,  no nascedouro, qua lquer tipo de 

invest igação que possa ter nascido, e muitas vezes Vossa 

Excelênc ia sabe que nasce, por denúncia anônima ( . . . )  

(gr i famos).  

Continua o Ministro, rechaçando possível alegação de impedimento 

da aprovação da dita súmula vinculante por tratar-se de matéria processual, 

visto que, mesmo assim, o assunto estaria ao alcance constitucional, uma vez 

que trata dos direitos de ampla defesa e contraditório, relembrando que fora 

advogado durante muitos anos e que persistiam dúvidas quanto ao direito de 

cópia de autos de invest igação sigilosa por advogados, manifestando-se, por 

fim, pela aprovação da súmula, conforme enunciado elaborado pelo Ministro 

Cezar Peluso, em julgado anterior, com o seguinte teor: 

É direi to do advogado, suscetíve l  de ser garant ido por habeas 

corpus,  o  de, em tute la  ou no interesse do c l iente envolvido nas 

invest igações, ter  acesso amplo aos elementos que, já documentados 

em proced imento invest igatór io  rea l izado por órgão com 

competência de po líc ia judic iár ia ou por órgão do Ministér io  

Públ ico,  d igam respei to ao const i tu inte .  

Pelo menos da leitura do voto do então Ministro Menezes Direito, 

não se veri fica maior preocupação com o procedimento prático a ser adotado 

nas investigações policiais cujo sigilo seja imprescindível para êxito, 

inclinando-se ele claramente pela adoção desproporcional do garantismo 

negativo, devidamente abordado neste trabalho, esquecendo-se de manifestar-

se sobre o dever de proteção social do Estado. Por outro lado, a atenção do 

Ministro volta-se para a possibil idade ou não de extração de cópia do 

inquérito pelo advogado do invest igado, dando a entender que esse ato, 

diferentemente do acesso, acarretaria algum tipo de prejuízo à investigação 

(ou aos demais investigados). 
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4.2.3 O Voto da Ministra Ellen Gracie 

 

Quero endossar integra lmente o que diz o Ministro Menezes Direi to  

rela t ivamente ao mér i to da questão que está posta.  Nós todos 

convergimos quanto  ao entend imento de que o  Advogado – is to é 

um entendimento ant igo – tem realmente d irei to  de acesso aos autos 

e conhecimento integral  daquele que é imputado contra o  

invest igado. No entanto,  Senhor  Presidente,  Senhores Ministros,  

creio que deve me ser fei ta just iça no sent ido de que sou uma ve lha 

defensora da súmula v inculante.  Sempre fu i  uma entusiasta do 

inst i tuto e creio que e le,  em boa hora,  veio  como uma medida 

importante especia lmente no que d iz respei to  à possib i l idade de 

administração jud ic iár ia .  

Como ferramenta út i l  à administração judic iár ia,  cre io que se  

impõe, ao examinar a proposta de enunciado,  a consideração de 

conveniência e oportunidade. E faço essa provocação ao eminente 

Relator e também aos Colegas para que possamos ver if icar  se 

este é,  efet ivamente,  um daqueles casos em que haja urgência  e 

necessidade de a Corte Suprema manifestar um abso luto  

posic ionamento a respei to da matér ia ,  matér ia que, como se  

sabe, e fo i  desenvolv ido no parecer da Procurador ia da 

Repúbl ica,  interessa – sejamos claros – não àqueles invest igados 

de pouco poder aquisi t ivo.  

Coloco essa provocação para os Colegas ref le t i rem porque acho que 

esse inst rumento extremamente poderoso, colocado pelo legislador  

nas mãos do Supremo Tr ibunal Federa l ,  não deve, de forma 

nenhuma, a Corte eventualmente permi t i r  que e le seja manipulado 

para f inal idades que não sejam as de estr i ta  administração da  

just iça.  

Eu me faço c lara,  Senhor Presidente.  Sempre entendi que o uso da 

súmula v inculante dever ia,  pe lo menos nos seus pr imórdios,  

atender à grande massa de processos que hoje inviabi l iza o  

funcionamento do Judiciár io.  E Vossa Excelência,  no discurso 

br i lhante que pro fer iu hoje pela manhã, assim sal ientou.  
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Matér ias tr ibutár ias,  matér ias re ferentes à Previdência Social  que 

abarrotam os nossos fóruns dever iam ser as matér ias pr ior i tár ias 

para a pac i f icação por meio da edição de súmula vinculante.  

Duvido que este tema tenha tanta abrangência que mereça, ao 

menos no momento, a aprec iação da Corte.  É a provocação que 

faço, a inda me resguardando para,  no debate,  evolu ir .  (gr i famos).  

Mais uma vez, nada sobre o cumprimento prático da súmula 

vinculante discutida foi abordado. 

Quanto à provocação da Ministra, é notório que essa súmula 

vinculante destina-se aos investigados poderosos, aos crimes “de colarinho- 

branco” e ao crime organizado e geral, que se chamou no decorrer da 

explanação de “os grandes criminosos”. 

Como já se disse no item intitulado “Ampla defesa e contraditório 

na investigação penal preliminar”, existem duas situações de investigados, 

diametralmente opostas: I) os criminosos eventuais ou, mesmo que 

contumazes, praticantes de pequenos crimes ou crimes pouco complexos; e II)  

os integrantes do crime organizado e/ou os praticantes de crimes de alta 

reprovação, crimes hediondos ou crimes complexos. 

Nas situações incluídas no item I, di fici lmente se exigirá na 

investigação procedimento que requeira imposição de sigilo interno, como 

interceptação telefônica ou telemática, bloqueio de conta bancária, sequestro 

ou apreensão de bens, operação policial controlada, etc., que impeça o acesso 

do advogado do investigado aos autos. 

Já a investigação dos crimes mencionados no item II (homicídio,  

sequestro, tráfico de drogas, de armas e/ou de pessoas, crimes de internet,  

pedofi l ia, crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro, evasão de 

divisas, crimes contra a Administração Pública, corrupção, e o crime 

organizado em geral, p. ex.), considerando-se a complexidade de seu modus 

operandi,  seu alto grau de lesividade social,  exigem, como dito, uma atuação 

mais enérgica dos órgãos de persecução penal, bem como investigação 

diferenciada, carecendo das medidas invasivas acima mencionadas, visto que 
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sem elas não se faz possível uma invest igação eficiente, no tocante à 

comprovação da materialidade e da autoria do crime. Tais medidas, recorde-

se, exigem imposição temporária de sigi lo interno às investigações, uma vez 

que conhecidas pelo investigado, seu advogado ou terceiro não autorizado, 

restariam irreversivelmente frustradas. Como bem lembrou a Ministra Ellen 

Gracie, são essas as investigações alcançadas pela Súmula Vinculante n.º 14, 

contudo, nada mais concreto sobre o assunto foi abordado até agora pelos 

Ministros do STF, salientando-se as ressalvas do MPF, cujo teor não se 

mostra disponível.  

Além disso, como bem afirmou a Ministra, a súmula vinculante foi  

criada justamente para “desafogar” o Judiciário, notadamente o STF, 

imprimindo maior celeridade ao processo judicial e evitando demandas 

repetit ivas, procrastinatórias e sobre as quais exista posicionamento 

jurisprudencial definit ivo, o que não é o caso da matéria tratada na Súmula 

Vinculante n.º 14. 

Em resposta à Ministra Ellen Gracie, o Ministro Menezes Direito, 

de forma perfunctória, afirma ter conhecimento de julgados do STF de muitos 

casos versando sobre a matéria objeto da Súmula Vinculante n.º 14 

envolvendo pessoas comuns, não se tratando apenas de crimes de colarinho-

branco! 

 

4.2.4 O voto da Ministra Cármen Lúcia 

 

Senhor Presidente,  dando sequência ao que fo i  posto pe lo Ministro  

Menezes Direi to ,  acompanho Sua Excelência,  quanto ao méri to,  no 

sent ido exatamente de que, pedindo vênia à Procurador ia,  tenho a 

impressão de que não há divergência,  como bem apresentou a 

Ministro-Relator ,  porque invest igação não é devassa. A devassa não 

é cabível  num Estado de dire i to ;  e a devassa, aqui , d ispensa a 

presença de advogado.  
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E dir ia,  a té,  independentemente do que se venha a anotar  nos 

apontamentos fei tos por Vossa Excelência,  pe la Procurador ia  da 

Repúbl ica,  o  que se está a discut ir  é qual  o papel do advogado nos 

termos que Const i tu ição põe no art .  132, que precisa garant ir  a 

prestação da just iça  que começa,  mui tas vezes,  exatamente na 

invest igação.  

Razão pela qual acompanho o voto do eminente Relator.  (gr i famos).  

Sucinta a Ministra Cármen Lúcia. 

É pacífico o entendimento quanto à proibição da “devassa”,  mas a 

súmula vinculante em votação não trata apenas do papel do advogado, mas 

como a própria Ministra afirmou, “da aplicação da justiça que começa, 

muitas vezes, exatamente na investigação”. É por isso que, em nossa opinião, 

ela e os demais Ministros poderiam (e deveriam) ter discorrido sobre a atual  

situação de impunidade vivenciada em nosso país e suas consequências, bem 

como amadurecido os aspectos práticos da situação discutida, com vistas à 

correta aplicação da súmula em questão pelos delegados de polícia, Ministério 

Público e juízes de primeiro grau, conforme idealizado pelo STF, evitando-se, 

assim, interposições excessivas de reclamações. 

 

4.2.5 O votou, então, o Ministro Ricardo Lewandowski 

 

Senhor  Presidente,  peço vênia também para acompanhar o  Relator ,  

consignando, inic ia lmente,  que entendo que é opor tuno e 

conveniente o debate e a edição da súmula vinculante sobre o tema,  

neste momento, não apenas porque a Corte  fo i  provocada pela 

colenda Ordem dos Advogados do Brasi l ,  como também porque se 

trata de tema relat ivo aos d ire i tos fundamentais.  Esses direi tos se 

colocam no áp ice de todos os va lores da Const i tuição Federa l.  

Entendo que o dire i to de acesso pelas par tes ao que se contém nos 

processos jud ic iais e também nos processos administrat ivos deflu i  

d iretamente do pr incípio democrát ico,  do pr incípio da publ ic idade,  

que deve nortear a ação da administração púb l ica e também dos 
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valores que integram o catá logo de Dire i tos Fundamentais da nossa 

Const i tu ição.  

De outra parte  também atento às preocupações do douto Ministér io  

Públ ico,  observo que uma súmula v inculante não é uma le i ,  como 

todos sabemos, podendo, eventua lmente,  a autor idade 

descumpri- la em face do caso concreto,  de modo fundamentado,  

quando o interesse públ ico assim o exig ir.  

Também, no que concerne à proposta da dout íss ima Associação dos 

Advogados de São Paulo,  observo que o que pretende Sua 

Excelênc ia é exatamente obter cóp ia das peças que se contêm no 

inquér i to po l ic ia l .  

A Associação dos Advogados, se bem entendi a proposta,  gostar ia  

de acrescentar  àqui lo que suger iu o eminente Ministro Menezes 

Dire i to  que não apenas os advogados t ivessem direi to de examinar  

os autos do inquér i to po l ic ia l ,  mas também de t i rar cópia das peças.  

Mas gostar ia de observar que este é um d ire i to que já se contém no 

art .  7º ,  inciso XIV, do Estatuto da Ordem da Advocacia do Brasi l  

que assim está redig ido:  

( . . . )  

Portanto,  não cabe à súmula repet ir  a  le i ,  data vênia.  

Então, Senhor Presidente,  com essas considerações, acompanho 

integralmente a sugestão do eminente Minist ro-Relator Menezes 

Dire i to .  (gr i famos).  

Da leitura desse voto, não restou claro se o Ministro entende que a 

provocação por quem de direito e o fato de versar a matéria sobre direitos 

fundamentais são pressupostos suficientes para edição de súmula vinculante, 

visto ter ele afirmado ser oportuna e conveniente a edição da súmula porque a 

Corte fora provocada e a matéria tratada versava sobre direitos fundamentais! 

Do que consta no § 1.º do art. 103-A da CF/88, os requisitos, que 

são cumulativos, necessários para edição de súmula vinculante são: 1) matéria 

constitucional, sobre a qual exista controvérsia atual que grave insegurança 
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jurídica; 2) reiteradas decisões uniformes do STF; 3) relevante mult ipl icação 

de processos sobre questão idêntica. 

No segundo parágrafo o Ministro enfatiza o direito de acesso pelas 

partes aos processos administrativos e judiciais, mas nada fala sobre a 

eventual necessidade de sigilo interno nas investigações criminais e sobre a 

aplicação prática do disposit ivo sumulado. 

Logo após, afirma a possibil idade de descumprimento da súmula 

vinculante, o que, com a máxima vênia, vai de encontro à sua natureza e gera 

insegurança jurídica, além de demonstrar a precariedade de seu texto no 

tocante à compreensão e correta interpretação por aqueles a quem se destina. 

 

4.2.6 O voto do Ministro Carlos Bri tto 

 

( . . . )  Em pr incíp io,  estou achando que cabem os pressupostos do 

art igo 103-A, com seu §  1.º ,  e que estão presentes para a ed ição da 

súmula; pr imeiro,  porque o Supremo poderá,  por provocação – e 

houve uma provocação – de alguém com habi l i tação processual  

reconhecida pela própr ia Const i tuição em diversas passagens. Basta 

lembrar que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasi l  

é habi l i tado processual  universal  para as ADIs.  

Muito  bem, e dispõe o art igo 103-A da Const i tuição Federal :  

( . . . )  “após rei teradas decisões sobre matér ia  consti tucional”  ( . . . )  

Aqui,  a matér ia é mul t ip lamente const i tuc ional,  porque estão em 

jogo, segundo discussões já travadas, d ire i tos indiv iduais,  como o 

da ampla defesa, exercício da pro fissão de advogado, invest igação  

cr iminal ,  mediante abertura de inquér i to pol ic ia l .  Todas essas 

matér ias são de berço, são de matr iz const i tucional,  exp l ic i tamente.  

E há – nós sabemos d isso – dec isões judic iais controver t idas sobre 

o tema – não aqui na Corte,  ao que parece,  mas fora da Corte ,  sim –

,  e,  quando não, confl i to de decisões judic iais com procedimentos 

da Administração Públ ica.  Parece-me, então, que os pressupostos  

const i tucionais de edição da súmula estão presentes.  Nesse ponto ,  
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portanto ,  peço vênia à Ministra E l len Gracie para não sufragar ,  não 

endossar,  a sua lúc ida proposta.  

Quanto ao méri to,  gostar ia de suscitar  a lguma reflexão sobre o 

tema.  

Faço, na Turma, uma ponderação recorrente.  O art igo 144 da 

Const i tu ição se refere à segurança públ ica,  qual i f icando-a como 

“dever do Estado, d irei to e responsabi l idade de todos” .  Esta  

matér ia,  segurança públ ica,  aqui nesse capítu lo é entregue a a lguns 

órgãos chamados de “segurança públ ica”.  Esses órgãos, como a 

políc ia federal  (pelo menos esse) e as políc ias civis dos Estados –  

estas úl t imas presid idas pe los delegados de políc ia –,  a tuam 

mediante aber tura de inquér i to  quando das invest igações cr iminais.  

O inquér i to po l ic ia l  é de previsib i l idade const i tucional impl íc i ta e  

também expl íc i ta.  Por  exemplo ,  sobre o Ministér io Públ ico,  no 

art igo 129, inciso VII I ,  a Const i tuição fala  exp l ici tamente de 

inquér i to po l ic ia l ,  d izendo fazer parte  das funções inst i tucionais do 

Ministér io Públ ico:  

( . . . )  

Quero dizer com isso que, de fato,  a Const i tuição contrabalança a  

l ista dos direi tos ind iv iduais,  neles embut indo o tema da ampla  

defesa e do cont raditór io,  com o dever do Estado de invest igar  

cr imina l idade na perspect iva de detectar infrações penais e 

ident i f icar os respect ivos autores.   É o que a Associação Nacional  

dos Procuradores da Repúbl ica invoca,  c i tando Manuel da Costa 

Andrade, pro fessor por tuguês, quando corretamente – a meu ver –  

ind ica que o pr incípio da just iça penal ef icaz,  que podemos 

ext ra i r  do art igo 144 da Const i tu ição Federal,  é um vetor  

necessár io de ponderação com os d ire i tos e garant ias  

indiv idua is,  também em matér ia penal.  

Se, de um lado, temos d ire i tos e garant ias ind iv iduais em 

matér ia penal,  de lastro const i tuc iona l,  também de lastro  

const i tuc ional temos a consagração do pr incíp io da just iça penal  

ef icaz.  

Nesse ponto,  parece-me que são dois pr incíp ios que nos remetem, 

necessar iamente,  para Dwokin e Alexy,  quando fa lam da 

apl icabi l idade dos pr incípios como servientes,  obedientes,  ao  
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necessár io  juízo de o t imização. Ou seja,  os pr incípios que 

col idem, no caso concreto,  terão que ser apl icados mediante um 

juízo de ot imização ou de ponderação.  Daí  essa defin ição dos 

pr incíp ios como “mandados de o t imização”.  

Penso, portanto,  que a redação da súmula deve encerrar,  encarnar  

um mandado de o t imização. E la deve ter  a vir tude de 

consubstanc iar um verdadeiro mandado de ot imização ou de 

conci l iação entre esses pr incíp ios igualmente consti tucionais.  De 

uma parte,  fa lemos de pr incíp io de ampla defesa; de outra parte,  o  

pr incíp io da just iça penal e f icaz.  E, a í,  me parece que a redação 

da súmula comportar ia uma discussão um pouquinho mais 

aprofundada.  Por exemplo: eu faço uma dist inção – não se i se 

procedente para o  caso – entre autos do inquér i to  pol ic ia l  e  

d i l igênc ias processadas nos autos,  vale d izer,  entre invest igação e  

di l igênc ias concret izadoras da invest igação. A invest igação pol ic ia l  

como um todo, uma espécie de cont inente; e as d i l igênc ias como 

meios de operacional izar a invest igação. A invest igação se dá por  

meio de sucessivas d i l igências.  

Eu me perguntar ia :  nós deveríamos consagrar na súmula o dire i to  

i r restr i to dos advogados de acesso aos autos da invest igação, ou das 

di l igênc ias,  de cada d i l igênc ia já conc luída? Claro que estou 

fa lando de um receio que é justo,  de que o conhecimento prév io  

de uma di l igência comprometa toda a l inha da investigação. E,  

comprometendo toda a l inha da invest igação, o pr incíp io da 

just iça  penal  ef icaz resultar ia  vulnerado.  É uma dist inção que eu 

apenas pondero, levo à consideração dos eminentes Ministros.  

De outra parte ,  também não posso deixar passar a oportunidade para 

lembrar  o seguinte: ainda estou no juízo de o t imização, no juízo de 

ponderação. O pr incíp io da ampla defesa, vocal izado pelo ar t igo  

5.º ,  inciso LV, d iz:  

“Art .  5º  

LV – aos l i t igantes,  em processo judic ial  ou administrat ivo,  e aos 

acusados em gera l  são assegurados o  contradi tór io e a ampla defesa,  

com os meios e recursos a ela inerentes” ;  

Ora, “em processo jud ic ia l  ou administra t ivo”.  Nós sabemos que o  

inquér i to pol ic ia l  nem é processo administrat ivo nem processo 
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judic ia l ,  é pré-processo, um tert ium genus.  É uma terce ira f igura,  

uma terceira v ia de direi to.  Daí chamarmos mui to até – eu nem 

gosto dessa expressão – de fase inquis i tor ia l  da invest igação 

cr iminal .  

Será que essa consideração de não ser o inquér i to pol ic ia l  um 

processo administrat ivo nem judic ia l ,  e ,  portanto,  não 

comportar essa defesa com toda a ampl i tude, não nos levar ia  

também a fazer a dist inção ent re invest igação e di ligências 

invest igatór ias? 

Senhor Presidente,  são quest ionamentos que eu levanto para debate 

dos Senhores Ministros com a melhor das intenções, de 

encontrarmos uma redação que s igni f ique um mandado de  

ot imização d iante de pr incípios que parecem col identes.  (gr i famos).  

Enfim, um dos Ministros se lembra da obrigação do Estado de 

promover a segurança pública e da necessidade de aplicação do princípio da 

proporcionalidade diante do confl i to de direitos fundamentais. 

Contudo, o Ministro Carlos Britto, ao afirmar a presença dos 

pressupostos de existência da súmula vinculante, esqueceu-se, com a máxima 

vênia, de que não basta que se trate de matéria constitucional, exige a CF/88, 

em seu artigo 103-A, reiteradas decisões uniformes sobre a matéria e, 

cumulat ivamente, relevante mult ipl icação de processos sobre questão 

idêntica. 

Poderia o STF ter-se valido de uma das inúmeras estatísticas 

processuais certamente constantes no Conselho da Justiça Federal ou, diante 

da inexistência, providenciasse uma, a fim de conferir se o número de 

demandas que alcançaram aquela Suprema Corte versando sobre a matéria em 

questão justi f icaria a edição de mais essa súmula vinculante, ao invés de 

citar, como se fez no relatório, uns poucos acórdãos (exatamente seis) sobre a 

matéria, distribuídos entre os anos 2004 a 2008. 

Além disso, como se sabe, a apl icação do princípio da 

proporcionalidade, felizmente mencionado, exige que se faça de acordo com o 
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caso concreto, sendo despropositado sumular-se matéria que exija a aplicação 

de tal  princípio, notadamente na seara penal. 

Por fim, lembra o Ministro que no inquérito policial apl ica-se a 

ampla defesa e o contraditório de forma mitigada. Nesse ponto, remete-se 

novamente o leitor ao tópico “Ampla defesa e contraditório na investigação 

penal preliminar”.  

No mais, o Ministro Carlos Britto chama os demais para aprofundar 

o debate, mas, com todo respeito, tal não ocorre satisfatoriamente, até porque 

se o tivesse sido, a Súmula Vinculante n.º 14 não teria sido editada. 

Confira-se a vagueza do “esclarecimento” do Ministro Relator sobre 

o voto da Ministro Carlos Britto: 

Eu tenho a impressão de que o eminente Ministro Carlos Br i t to  fez  

a sua razão no sent ido de entender  pela opor tunidade e entender  

também pela necessidade de ed ição de súmula,  com as cautelas  

necessár ias no que concerne à redação.  

 

4.2.7 O voto do Ministro Cezar Peluso 

 

( . . . )  duas co isas devem ser d is t inguidas nos inquéri tos po l ic ia is :  

uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a 

estes e lementos de prova já documentados, não encontro modo de 

restr ingir  o d irei to dos advogados em defesa dos interesses do 

cl iente envo lvido nas invest igações. Outra coisa são todos os 

demais movimentos, atos,  ações e di l igências da autor idade pol ic ia l  

que também compõem o inquér i to.  A autor idade pol ic ia l  pode, por  

exemplo,  profer ir  despacho que determine certas di ligências 

cujo conhecimento pode f rust rá- las;  a  esses despachos, a essas 

di l igênc ias,  o advogado não tem direi to de acesso prévio ,  porque 

ser ia concorrer com a autor idade pol ic ia l  na investigação e,  

evidentemente,  inv iabi l izá- la.  Por isso, da ementa consta  

textualmente: “ ter  acesso amplo aos e lementos que, já  

documentados”.  Isto é,  elementos de prova. Por  isso, ta l  ementa,  a  
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meu ver,  resguarda os interesses da invest igação criminal,  não 

apenas das di l igências em andamento,  mas a inda das d i l igênc ias que 

estão em fase de del iberação. A autor idade pol ic ia l  f ica  

autor izada a não dar c iência prév ia desses dados ao advogado, a  

qua l poder ia comprometer  o resultado f ina l  da invest igação.  O 

que não se quer é ret i rar  dos advogados, na defesa dos cl ientes  

envo lvidos nas invest igações, o acesso aos e lementos de prova que 

já tenham sido documentados.  

( . . . )  há elementos que, embora conc luídos, ind icam a necessidade 

de rea l ização de outros.  

Não é fác i l .  É questão grave. Há certas di l igências cuja  

real ização não se exaure em si  mesma, mas aponta  para outras.  

(gr i famos).  

Nesse momento, a Ministra El len Gracie intervém, de forma muito 

apropriada: 

( . . . )  é  por causa de todas essas especi f ic idades que eu diz ia  que a 

matér ia não convém nem é oportuno que se ja sumulada. Uma 

súmula não pode ser submet ida a interpretações de todas as  

autor idades po l ic ia is.  Ou então, não é uma súmula vinculante.  

(gr i famos).  

Replica o Ministro Cezar Peluso: 

Mas acho que, se o Tr ibunal de ixar abso lutamente claro ,  na 

aprovação da súmula,  qual é o  seu a lcance em re lação a esses 

termos, não haverá dúvida nenhuma. Isto é,  as autor idades 

pol ic ia is cont inuarão autor izadas a  estabelecer seu programa de  

invest igação sem que os advogados lhe tenham acesso. O que não 

poderão evi tar é  apenas isso,  e  que me parece fundamenta l  na 

súmula:  os elementos de prova já co l ig idos, mas que não 

apontem para outras d i l igênc ias,  que não impl iquem 

conhecimento do programa de invest igação da autor idade 

pol ic ia l ,  enf im que não cerceiem de nenhum modo, o Estado no 

procedimento de invest igação,  esses não podem ser  subtraídos do 

advogado. Então, ele  terá acesso, mas evidentemente a autor idade 

pol ic ia l  estará autor izada a separar os e lementos de inquéri to.  

Por isso não me pareceu adequada a redação que faz remissão a 
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autos de inquér i to,  até porque autos não andam, são mero papel;  o  

que anda é o inquér i to.  

Em segundo lugar,  a a f i rmação do poder de acesso “aos autos de 

inquér i to” s igni f icar ia  tudo aqui lo que a autor idade po l ic ia l  está 

elaborando e que, de algum modo, está por escr i to compondo o  

inquér i to.  Aí ,  sim,  f icar ia  inv iabi l izada toda a possib i l idade de 

invest igação, que, evidentemente,  não se faz em termos de 

contrad itór io,  em que a pol íc ia atue conjuntamente com os 

advogados: Não é nada disso.  

E, mais,  o “lead ing case” ,  do qual part ic ipei ,  era de uma 

invest igação que estava em andamento há não sei quantos anos e 

havia ve lhos elementos lá que f icaram conhecidos do interessado,  

pela imprensa. Então, havia algum dado que já havia s ido recolhido 

há anos e aos quais o  interessado não teve acesso. O que f icou 

assegurado é que t ivesse acesso àqui lo que já t inha sido co lhido  

eventualmente contra ele naquele caso;  não que se apusesse 

impedimento à autor idade de prossegui r  nas invest igações como 

entendesse de di rei to.  

É nesses termos, Senhor  Presidente,  que voto em favor da proposta  

do eminente Ministro Menezes Dire i to,  porque ela deixa c laro  

exatamente is to:  não é acesso aos autos do inquér i to ,  é acesso aos 

elementos de prova já documentados. Apenas isso. (gr i famos).  

Entende-se que esse voto é o que traduz com maior clareza o 

espírito da Súmula Vinculante n.º 14, mas a redação desta, como era de se 

esperar, ante a necessidade de concisão característica das súmulas, deixou 

muito a desejar, dando margem a todo tipo de interpretação, como profetizou 

a Ministra Ellen Gracie. Adiante restará demonstrado que muitas reclamações 

foram, são e continuarão sendo manejadas indevidamente perante o STF, seja 

por ignorância, seja por má-fé, mas agravando sobremaneira as dificuldades 

de investigação policial, muitas vezes arruinando-as, bem como 

sobrecarregando o Pretório Excelso. 

 

4.2.8 Aditamento ao voto pela Ministra Ellen Gracie 
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A Ministra ELLEN GRACIE intervém novamente, para aditar seu 

voto, de forma contrária à edição da súmula: 

( . . . )  o inter  processual realmente fo i  todo seguido. O i lust re Relator  

teve as cautelas devidas. Fez publ icar edi tal .  De minha par te,  

gostar ia  que essa publ ic idade fosse ainda maior para que 

pudéssemos ouvir  a respeito de uma matér ia como esta,  inc lus ive 

àqueles que terão obr igação de apl icar a súmula que vamos ed itar .  

Aqui não houve qualquer mani festação, embora convocados por  

edital .  As autor idades da órbi ta pol ic ia l  poder iam ter  comparec ido 

na qual idade de amic i  cur iae.  De modo que essa é também uma 

caute la que, ta lvez,  para o futuro,  deva ser  adotada. 

O ponto pr inc ipal da minha discordância,  e  agora entro já no 

méri to,  é que a súmula v inculante,  um inst i tuto que prezo 

extremamente, pe lo qual me bat i  durante longos anos, é um 

instrumento extremamente poderoso, extremamente importante,  que 

tem como objet ivo pr inc ipal o estabelec imento da segurança 

jur íd ica,  ou seja,  que a interpretação dada pelos Tr ibunais e  

pela Suprema Corte seja uma só a respei to de determinada 

matér ia de d ire i to.  

Como v imos aqui no debate,  ao que tudo indica,  a apl icação ou 

não desta súmula vai depender de interpretação a ser dada por  

cada uma das autor idades pol ic ia is,  no curso das invest igações.  

Isso não é um bom sina l – vo l to a d izer –,  parece-me s ina l izar no 

sent ido das minhas preocupações. A súmula é algo que não deve 

ser passíve l de interpretação, deve ser suf ic ientemente c lara  

para ser apl icada sem maior terg iversação.  

De modo que, fazendo esses reparos, peço vênia ao eminente  

Relator e  aos demais Colegas que o acompanham, mas me mani festo  

contrar iamente,  não ao méri to,  que, com re lação a este,  já fo i  d i to,  

o própr io Estatuto da Ordem garante acesso dos i lustres defensores 

às peças processuais,  mas quanto à edição da própr ia súmula.  

(gr i famos).  

De total coerência o voto da Ministra. Suas palavras, conforme 

restará demonstrado, têm sido confirmadas pelos fatos. 
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4.2.9 O voto do Ministro Marco Aurélio 

 

Presidente,  a época é de del inqüência maior.  Os desvios de conduta 

af loram e as inst i tu ições vêm func ionando.  

( . . . )  

Presidente,  cre io que devemos, com todo respeito que merece a 

ministra E l len Gracie,  enfrentar  a matér ia – em boa hora susci tada 

pelo Conselho Federal  da Ordem dos Advogados do Brasi l  –  

paci f icando-a. Tenho aqui mencionados, e f iz apenas uma pesquisa 

super f ic ia l ,  sete precedentes,  a revelar que as controvérsias 

alusivas ao acesse se repetem, havendo, portanto ,  o requis i to  

const i tucional para a edição de verbete.  Sete precedentes em que 

versado o di re i to inafastável de acesso a um certo processo, de 

acesso a autos de inquéri to considerado o que neles se contenha 

em termos de documentação.  

Recebi ,  Presidente,  do Inst i tuto de Defesa do Direito de Defesa 

peça ( . . . )  com proposta de um verbete cujo teor ,  a meu ver,  atende 

aos di tames const i tucionais e legais.  Part i r ia apena para a lusão,  

também, à Defensor ia Públ ica,  E esse verbete está assim red igido:  

“O advogado const i tuído por invest igado ou por qualquer  

convocado” –  porque f ica mui to d i f íc i l  def inir -se a pr ior i  a  

qual i f icação daquele que se faz envo lvido nos autos do inquér i to ,  

sabemos que mui tas vezes é convocado o  cidadão para prestar  

esc larecimentos já se tendo di rec ionamento ob jet ivando invest igá-

lo,  já o tendo como pessoa envo lvida no episódio retra tado no 

inquér i to,  daí a re ferência a convocado:  “ou por qualquer  

convocado” – “tem o di rei to”  – inclu ir ia “bem como a Defensor ia  

Públ ica” ,  vo l tando os o lhos, portanto,  aos menos afor tunados – “de 

examinar integra lmente os autos de inquéri to pol ic ia l , ”  –  

sabemos que a ef ic iênc ia repousa na transparênc ia dos atos 

prat icados pelo Estado-administrador – “ressa lvadas as d i l igênc ias 

em andamento, de les podendo obter cópia,  a inda quando 

trami tem sob sig i lo,” e não estou aqui a revogar o ar t igo 20 do 

Código de Processo Penal,  porque não o entendo como a encerrar  

um sig i lo absoluto – “devendo a autor idade pol ic ia l  fazer juntar  

aos autos imediatamente todos os documentos,” – já que podemos 
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ter  a obstacular ização  de acesso mediante a inércia  na juntada 

desses documentos; t ive o cuidado de confer i r  os precedentes da  

Cor te e notei  que este tema da obr igator iedade de juntada de 

documentos fo i  versado quando do julgamento dos Habeas Corpus 

nº  82.354 e vol tou a ser  refer ido,  mediante transcrição, no acórdão 

do Habeas nº  87.827, ambos da re lator ia do ministro Sepúlveda 

Pertence, portanto há respaldo para inserção dessa obr igator iedade 

de juntada de e lementos de di l igências já conc luídas e que devem 

estar documentadas nos autos do inquér i to – “ termos e assentadas 

de atos já encerrados,  sob pena de reconhecimento de i l ic i tude 

dos elementos sonegados à defesa.”.  

Sonegados por esta ou aquela forma. E sabemos que, na maior ia das 

vezes, a sonegação é escamoteada a pretexto de guardar-se o êxi to  

das invest igações.  

( . . . )  

Voto,  Presidente,  no sent ido de entender opor tuna a apreciação da 

matér ia pe lo Supremo,  paci f icando de vez o tema, e também no 

sent ido de adotar o  teor  proposto –  com o adi tamento que impl ica a 

referência à Defensor ia Públ ica – pe lo Inst i tuto de Defesa do 

Dire i to  de Defesa. É como voto na espécie.  ( . . . )  (gr i famos).  

Com toda a razão o Ministro ao afirmar que “a época é de 

delinquência maior” e que “os desvios de conduta afloram”, porém, as 

instituições há tempos não funcionam a contento, sendo certo que essas duas 

situações agravam-se de forma preocupante, repita-se, em decorrência da 

equivocada edição da Súmula Vinculante n.º 14. 

Cumpre, com todo o respeito, discordar-se ainda do Ministro quanto 

à afirmação acerca do “direito inafastável de acesso a um certo processo, de 

acesso a autos de inquérito”, uma vez que, até onde se sabe, inexistem 

direitos absolutos. 

Do voto do Ministro Marco Aurélio, pode-se extrair ainda que 

restou dúvida acerca da obrigatoriedade da imediata juntada de documentos 

decorrentes das investigações aos autos do inquéri to pela autoridade policial,  

logo após a conclusão da dil igência. 
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Percebe-se ainda, de seu voto, que o Ministro tende 

desproporcionalmente para o garantismo negativo e que o STF, ao que parece, 

vem cedendo ou se deixando influenciar por pressões externas, como a que 

ora se vê, exercidas pela OAB e pelo Inst ituto de Defesa do Direito de 

Defesa, o que preocupa sobremaneira. Nesse ponto, não esqueçamos que, 

como já comentado no decorrer deste trabalho, é crescente o apelo a favor da 

imediata comunicação ao investigado acerca da instauração da invest igação 

penal, como forma de efetiva garantia da ampla defesa e do contraditório. 

Obviamente comungam desse entendimento a OAB e o Instituto de Defesa do 

Direito de Defesa. Assim, não se vislumbra improvável que, brevemente,  

surja proposta de súmula vinculante nesse sentido, o que, considerando-se o 

entendimento que vem adotando o STF, é assustador. 

Depreende-se também, do texto do enunciado proposto pelo 

Ministro, que o advogado de qualquer pessoa chamada a depor em 

procedimento investigatório penal (“convocado”) poderia ter acesso integral  

aos autos da investigação, mesmo que sigilosa, dela inclusive podendo extrair 

cópias, com o que, com todo respeito, não se concorda. 

Por fim, o Ministro Marco Aurélio também deixou de falar acerca 

da presença dos pressupostos para edição de súmulas vinculantes, bem como 

do dever de proteção social do Estado. 

 

4.2.10 O voto do Ministro Celso de Mello 

 

( . . . )  Tenho sal ientado,  Senhor Presidente,em vár ias decisões por  

mim pro fer idas no Supremo Tr ibunal Federal ,  que o Estado não 

pode ignorar nem t ransgred ir  o regime de d irei tos e garant ias 

fundamentais que a Const i tu ição da Repúbl ica assegura a qualquer  

pessoa sob invest igação cr iminal ou processo penal.  

Ninguém ignora ,  exceto os cul tores e executores do arb ít r io,  do 

abuso de poder  e dos excessos funcionais,  que o processo penal  
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qual i f ica-se como inst rumento  de sa lvaguarda das l iberdades 

ind ividuais.  

Daí porque se impõe,  às autor idades públ icas,  neste País,  

notadamente àquelas que intervém nos procedimentos de 

invest igação penal ou nos processos penais,  o dever de respeitar , 

de observar e de não transgredir  l imi tações que o ordenamento 

normat ivo faz inc id i r  sobre o poder do Estado.  

( . . . )  

Como anter iormente já assina le i  em out ras dec isões ( . . . ) ,  a 

proposta ora em exame põe em ev idência s i tuação impregnada de 

al to  relevo jur íd ico-const i tucional,  consideradas as graves 

impl icações que o regime de s igi lo – necessar iamente excepcional 

– impõe ao exercício,  em plenitude,  do direi to de defesa e à  

prát ica,  pelo  Advogado, das prerrogat ivas prof iss iona is que lhe 

são inerentes ( . . . ) .  

O Esta tuto da Advocacia – ao dispor sobre o acesso do Advogado,  

desde que invest ido de mandato,  aos procedimentos estata is que 

trami tem  em regime de sig i lo  – assegura- lhe,  como t íp ica 

prerrogat iva de ordem prof iss ional,  o d ire i to de examinar os autos,  

sempre em benefíc io de seu const i tu inte,  e em ordem a v iabi l izar,  

quanto à este,  o exercíc io do direi to de conhecer  os dados 

probatór ios já  formalmente produzidos no âmbito da invest igação 

penal,  para que se possibi l i te a prát ica de direi tos básicos de que 

também é t i tular  aquele contra quem foi  instaurada, pe lo Poder  

Públ ico,  determinada persecução cr iminal.  

Nem se diga,  por absolutamente inaceitável,  considerada a 

própr ia dec laração const i tuc iona l de di rei tos,  que a pessoa sob 

persecução penal (em juízo ou fora de le) mostrar-se- ia dest i tu ída 

de direi tos e garant ias.  Esta Suprema Corte jamais poderá legi t imar  

tal  entendimento,  pois a razão de ser do sis tema de l iberdades 

púb l icas vincula-se,  em sua vocação pro tet iva,  a amparar o  

c idadão contra  eventuais excessos, abusos ou arb i trar iedades 

emanados do  aparelho estata l .  

Cabe relembrar,  no ponto,  por necessár io,  a jur isprudência  

f i rmada pelo Supremo Tr ibunal Federal  em torno da matér ia  

pert inente à posição juríd ica que o indic iado – e,  com maior  
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razão, o própr io  réu – ostenta em nosso sistema normat ivo,  e que 

lhe reconhece d ire i tos e garant ias intei ramente oponíve is ao poder  

do Estado, por  parte  daquele que sofre a persecução penal:  

“ INQUÉRITO POLICIAL  -  UNILATERALIDADE - A SITUAÇÃO 
JURÍDICA DO INDICIADO .  

-  O inquéri to pol ic ia l,  que const i tu i  inst rumento de invest igação 
penal,  qual i f ica-se como procedimento administra t ivo dest inado a  
subsid iar a atuação persecutór ia do Ministér io Públ ico,  que é -  
enquanto 'dominus l i t is '  -  o verdadeiro dest inatário das di l igências 
executadas pela Pol íc ia Judic iár ia.  

A uni latera l idade das invest igações preparatórias da ação penal  
não autor iza a Pol íc ia Judiciár ia a desrespeitar as garant ias 
jur íd icas que assistem ao indic iado, que não mais pode ser 
considerado mero objeto de invest igações.  

O indic iado é suje i to de direi tos e dispõe de garant ias,  lega is e  
const i tuciona is,  cuja inobservância,  pelos agentes do Estado,  além 
de eventualmente induzi r- lhes a responsabi l idade penal por abuso 
de poder,  pode gerar a absoluta desva l ia das provas i l ic i tamente 
obt idas no curso da invest igação po l ic ia l . ”   

(RTJ 168/896-897,  Rel .  Min.  CELSO DE MELLO) 

 

Não custa advert i r,  como já t ive o ensejo de acentuar em decisão 

profer ida, como já t ive o ensejo de acentuar em decisão pro fer ida 

no âmbito desta Suprema Corte ( . . . ) ,  que o respei to aos va lores e 

pr incíp ios sobre os quais se estrutura,  const i tuc ionalmente,  a  

organização do Estado Democrát ico de Dire i to ,  longe de 

comprometer a  e f icácia das invest igações penais,  conf igura  fa tor  

de ir recusável legi t imação de todas as ações l íc i tas desenvolv idas 

pela Pol íc ia Jud ic iár ia,  pelo Ministér io Públ ico ou pe lo própr io  

Poder Jud iciár io.  

A pessoa contra quem se instaurou persecução penal – não importa 

se em juízo ou fará de le – não se despoja,  mesmo que se cuide de  

simples ind ic iado, de sua cond ição de sujei to de determinados 

direi tos e de senhor das garant ias ind isponíve is,  cujo desrespeito  

só põe em evidência a censurável  (e inacei táve l)  face arbi t rár ia  

do Estado, a quem não se revela l íc i to desconhecer que os poderes  

de que d ispõe devem conformar-se, necessar iamente,  ao que 

prescreve o  ordenamento posi t ivo  da Repúbl ica.  

Esse entendimento –  que ref lete  a própr ia jur isprudência do 

Supremo Tr ibunal Federal  construída sob a égide da v igente 
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Const i tu ição – encontra apo io na l ição de autores eminentes,  que,  

não desconhecendo que o exercíc io do poder  não autor iza a prát ica 

do arbít r io,  enfa t izam que,  mesmo em procedimentos inquisi t ivos 

instaurados no plano da invest igação pol ic ia l ,  há d ire i tos 

t i tu lar izados  pelo ind ic iado,  que s implesmente não podem ser  

ignorados pelo Estado.  

( . . . )  

Impende destacar,  de outro lado, precisamente em face da 

circunstânc ia de o indic iado (e  com maior razão, o réu em juízo  

cr iminal)  ser,  e le  própr io,  suje i to de di rei tos,  que o Advogado por  

ele  regularmente const i tuído tem di rei to  de acesso aos autos da 

invest igação (ou do processo) penal,  não obstante em trami tação 

sob regime de sig i lo,  considerada a essencial idade do d ire i to de 

defesa, que há de ser  compreendido – enquanto prerrogat iva 

ind isponível assegurada pela  Const i tuição da Repúbl ica – em 

perspect iva global e abrangente.  

É certo,  no entanto,  em ocorrendo a hipótese excepcional  de s igi lo  

– e para que não se comprometa o sucesso das providências 

invest igatór ias em curso de execução (a signi f icar,  por tanto,  que 

se trata de providências ainda não formalmente incorporadas ao 

procedimento de invest igação) –  ,  que o acusado (e, até  mesmo,  o  

mero indic iado),  por meio de Advogado por e le const i tuído, tem o 

direi to de conhecer as informações “ já int roduzidas nos autos do 

inquéri to,  não as rela t ivas à decretação e às vic iss i tudes da 

execução das di l igências em curso (. . . )”  (RTJ 191/547-548,  Rel.  

Min.  SEPÚLVEDA PERTENCE – gri fe i ) .  

Vê-se,  po is,  que assiste,  àquele sob persecução penal do Estado, o 

direi to  de acesso aos autos,  por in termédio de seu Advogado, que 

poderá examiná- los,  extra ir  cópias ou tomar apontamentos (Lei  

nº 8.906/94,  ar t .  7. º  XIV),  observando-se,  quanto a tal  

prerrogat iva,  orientação consagrada em decisões pro fer idas por  

esta Suprema Cor te (HC 86.906/MC/PR,  Rel.  Min.  Celso de Melo 

– HC 90.232/AM,  Rel .  Min.  SEPÚLVEDA PERTENCE – Inq.  

1.867/DF,  Rel.  Min.  CELSO DE MELLO – MS 23.836/DF,  Rel.  

Min.  CARLOS VELLOSO, v.g) ,  mesmo quando a persecução 

estatal  esteja sendo processada em caráter  s igi loso, hipótese em 

que o  Advogado do invest igado (ou do ind ic iado ou do denunciado 

ou,  ainda, do réu),  desde que por  este const i tu ído, poderá ter  
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acesso às peças que digam respei to à pessoa do seu c l iente e que 

instrumental izem p rova já  produzida  nos autos,  ta l  como esta  

Corte  decid iu no ju lgamento do HC 82.354/PR,  Rel.  Min.  

SEPÚLVEDA PERTENCE (RTJ  191/547-548):  

“ Do p lexo de d irei tos dos quais é t i tu lar  o ind ic iado -  in teressado 
primário no proced imento administra t ivo do inquér i to po l ic ia l  - ,  é 
coro lár io e inst rumento a prerrogat iva do advogado de acesso aos 
autos respect ivos,  expl ic i tamente outorgada pelo Esta tuto da Adv 
ocacia (L. 8906/94,  art .  7º,  XIV),  da qual -  ao contrár io do que 
prev iu em h ipóteses assemelhadas -  não se excluí ram os inquér i tos 
que correm em sig i lo:  a i rrestr i ta ampl i tude do precei to lega l  
resolve em favor da prerrogat iva do defensor o eventua l conf l i to  
dela com os interesses do sig i lo das invest igações, de modo a fazer  
impert inente o  apelo  ao princíp io da proporcional idade.  

A oponibi l idade ao defensor const i tu ído esvaziar ia uma garant ia  
const i tuciona l do ind ic iado (CF ,  a rt .  5º,  LXII I ) ,  que lhe assegura,  
quando preso,  e pelo menos lhe facul ta,  quando sol to,  a 
assistência técnica do advogado, que este não lhe poderá prestar 
se lhe é sonegado o acesso aos autos do inquér i to sobre o ob jeto  do 
qual haja o  invest igado de prestar dec larações.  

O di re i to do indic iado,  por seu advogado,  tem por objeto as 
informações já  in t roduzidas nos autos do  inquéri to,  não as 
re lat ivas à decretação e às v ic issi tudes da execução de di l igências 
em curso (cf .  L.  9296,  at inente às interceptações te le fônicas, de 
possível extensão a outras di l igênc ias);  dispõe,  em conseqüência a  
autor idade po l ic ia l  de meios legít imos para obviar inconvenientes 
que o conhecimento pe lo ind ic iado e seu defensor dos autos do  
inquéri to pol ic ia l  possa acarretar à ef icác ia do proced imento 
invest igatór io.” (gr i fe i )  

( . . . )  

Os eminentes Advogados ALBERTO ZACHARIAS TORON e 

ALEXANDRA LEBELSON SZAFIR, em recentíssima obra ( . . . )  

examinaram com prec isão, a questão susci tada pela injusta  

recusa,  ao Advogado invest ido de procuração ( . . . )  de acesso aos 

autos de inquér i to pol ic ia l  ou de processo penal que tramitem 

excepcionalmente,  em regime de s ig i lo,  va lendo rememorar ,  a esse 

propósi to,  a seguinte passagem:  

“ No que concerne ao  inquér i to  pol ic ia l  há regra clara no Esta tuto  

do Advogado que assegura o di re i to aos advogados de, mesmo sem 

procuração, ter acesso aos autos (ar t .  7º,  inc .  XIV) e que não é 

excepcionada pela d isposição constante do § 1º do mesmo ar t igo 

que tra ta dos casos de sig i lo.  Certo é que o inciso XIV do ar t .  7º  

não fa la  a respeito  dos inquéri tos marcados pelo sig i lo .  Todavia,  

quando o sig i lo tenha sido decretado, basta que se ex i ja o  

inst rumento procuratório para se v iabi l izar a v ista dos autos do 
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proced imento invest igatório.  Sim, porque inquér i tos secretos não 

se compatib i l izam com a garant ia de o cidadão ter ao seu lado um 

prof iss ional para assist i - lo,  quer para permanecer ca lado, quer 

para não se auto- incr iminar (CF, art .  5º,  LXII I ).  Portanto,  a 

presença do advogado no inquéri to e,  sobretudo, no f lagrante não 

é de caráter a fet ivo ou emocional.  Tem caráter prof iss iona l,  

efe t ivo ,  e não meramente s imból ico.  Isso,  porém, só ocorrerá se o  

advogado puder ter acesso aos autos.  Advogados cegos,  “b l ind  

lawyers”,  poderão,  quem sabe, confor tar afet ivamente seus 

assist idos,  mas,  ju r id icamente,  prestar-se-ão,  unicamente,  a  

legi t imar tudo o que no inquér i to se f izer contra  o indic iado”  

(gri fe i )  

Cumpre refer ir ,  a inda, que a co lenda Segunda Turma do Supremo 

Tr ibunal Federal ,  ao apreciar  o HC 88.109/RJ,  Rel.  Min.  CEZAR 

PELUSO, reaf irmou o entendimento anter iormente adotado por esta  

Suprema Cor te (HC 86.059-MC/PR, Rel.  Min.  CELSO DE MELLO – 

HC 87.827/RJ,  Rel .  Min.  SEPÚLVEDA PERTENCE), em 

julgamento que restou consubstanciado em acórdão assim ementado:  

“ ADVOGADO.  Invest igação sig i losa do  Min istér io Públ ico 
Federal .  Sigi lo inoponível ao patrono do suspeito ou invest igado.  
In tervenção nos autos.  Elementos documentados. Acesso amplo.  
Assistência técnica ao cl iente ou const i tu inte.  Prerrogat iva  
prof issiona l garant ida.  Resguardo da ef icác ia das invest igações 
em curso ou por fazer.  Desnecessidade de constarem dos autos do 
proced imento invest igatório.  HC concedido. Inte l igência do ar t .  
5°,  LXII I ,  da CF, ar t .  20 do CPP, ar t .  7º,  XIV, da Lei nº 8 .906/94,  
art .  16 do CPPM, e art .  26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes.  É 
direi to do advogado,  suscetíve l  de ser  garant ido por habeas corpus,  
o de,  em tutela ou no interesse do cl iente envolvido nas 
invest igações,  ter acesso amplo aos e lementos que,  já  
documentados em procedimento invest igatór io real izado por órgão 
com competência de pol íc ia judic iár ia ou por órgão do Ministér io  
Públ ico,  digam respei to  ao const i tu in te, ” (gri fe i )  

Cabe destacar,  neste ponto,  um outro aspecto  relevante do tema 

em anál ise.  Ref iro-me ao postu lado da comunhão da prova,  cuja  

ef icácia proje ta-se e inc ide sobre todos os dados informativos,  que,  

concernentes à ‘ in formatio de l ict i ’ ,  compõem o acervo probatór io  

col ig ido – e formalmente incorporado  aos autos – pe las 

autor idades e agentes estatais.  

( . . . )  

É que a prova penal,  uma vez regularmente in troduzida no  

procedimento persecutór io,  não pertence a ninguém, mas integra 
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os autos do respect ivo inquér i to ou processo, const i tu indo,  desse 

modo,  acervo p lenamente acessíve l a  todos quantos sofram,  em 

refer ido procedimento sig i loso,  a tos de persecução penal por parte  

do Estado.  

( . . . )  

É por  ta l  razão que se impõe assegurar,  aos invest igados e aos 

réus em geral ,  o acesso a toda informação já produzida e 

formalmente incorporada aos autos da persecução penal,  mesmo 

porque o conhecimento do acervo probatór io pode revest ir -se de 

part icular  re levo para a própr ia defesa de qualquer deles.  

É fundamental,  no entanto,  que os elementos probatór ios já  

tenham sido formalmente produzidos nos autos da persecução 

penal.  

O que não se revela const i tuc iona lmente l íc i to,  segundo entendo,  

é impedir que o réu (ou indic iado, quando for  o caso)  tenha pleno  

acesso aos dados probatór ios,  que, já  documentados nos autos 

(porque a estes formalmente incorporados),  veiculam in formações 

que possam revelar-se úte is ao conhecimento da verdade real  e à  

condução da defesa da pessoa invest igada ou processada pelo  

Estado, não obstante o regime de s igi lo excepciona lmente imposto  

ao proced imento de persecução penal.  

( . . . )  

As razões que venho expor  – que meramente re i teram a minha 

posição sobre a matér ia ora em exame – const i tuem o própr io  

fundamento de inúmeros julgamentos profer idos, nesta Cor te,  a  

propósito do tema ( . . . )  

Já é tempo de conc lu i r este meu voto,  Senhor Presidente.  E ,  ao  

fazê- lo,  entendo que se mostra al tamente re levante –  consideradas 

as razões ora expostas,  bem assim os fundamentos subjacentes ao  

douto voto profer ido pelo eminente Relator  – editar  súmula 

vinculante sobre a matér ia em exame, como postu lado pelo E.  

Conselho Federa l da Ordem dos Advogados do Brasi l .  

É meu voto.  (as ênfases constam do or ig inal ) .  
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O Ministro Celso de Mello não deixa qualquer dúvida quanto a sua 

posição favorável à Súmula Vinculante n.º 14, nos termos em que fora 

editada. Omitiu-se, permita-se a vênia, sobre a análise dos pressupostos 

necessários à edição da referida súmula, bem como que meios legítimos 

estariam à disposição das autoridades policiais “para obviar inconvenientes 

que o conhecimento pelo investigado e seu defensor dos autos do inquérito 

policial  possa acarretar à eficácia do procedimento investigatório”,  

conforme exposto na decisão proferida no mencionado HC 82.354/PR, a qual,  

dentre outros, o Ministro toma como modelo a se observar. Esse ponto deveria 

ficar claro entre os Ministros, bem como entre as autoridades a quem se 

aplica dita súmula, a fim de assegurar seu fiel cumprimento, evitando-se, 

assim, o excesso de demandas perante a Suprema Corte, considerando-se o 

dever das autoridades pol iciais de conferir eficiência à investigação. 

 

4.2.11 O voto do Ministro Gilmar Mendes 

 

Esta Corte encerra o julgamento da pr imeira proposta de Súmula 

Vinculante (PSV nº  1) ,  sobre tema de maior  relevância para a 

efet iva af i rmação e cor reta apl icação das garant ias const i tucionais 

dos di rei tos fundamenta is em nosso Estado Democrát ico de Dire i to.  

 A re fer ida proposta,  de autor ia  do Conselho Federal  da Ordem dos 

Advogados do Brasi l ,  v isa à consol idação, em enunciado sumular  

dotado de efei tos v inculantes,  do entendimento,  já assentado na 

jur isprudência do Supremo Tr ibunal Federa l ,  segundo o qual o  

advogado tem o direi to de ter  acesso e de examinar, ressalvadas as 

di l igênc ias em andamento, os autos de inquér i to ou procedimento 

invest igatór io cr iminal ,  a inda que em trâmi te sob segredo de 

just iça.  

Em re lação ao tema do direi to de acesso aos autos de proced imento 

invest igatór io penal,  é pert inente re i terar as seguintes 

considerações que expendi  em decisão pro fer ida nos autos do INQ 

nº  2.367/MT: 
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“Conforme afi rmei na decisão pro fer ida em 18 de julho de 2006 no 

INQ nº  2.314/MT, tais medidas restr i t ivas são impresc indíve is para 

se assegurar  a ef icác ia  das invest igações cr iminais que estejam 

sendo real izadas com o escopo de elucidar,  com a maior brevidade 

possíve l,  os fatos objeto  da denominada ‘Operação Sanguessuga’.  

Para f ins de organização do processamento de eventuais  

sol ic i tações de cóp ias dos autos que, futuramente,  sejam 

formulados, determino a apl icação do entendimento acima f ixado 

para o defer imento ou não de todos ped idos que sejam real izados 

em quaisquer dos autos já d is tr ibuídos ou dos fe i tos que venham a 

ser d is tr ibuídos à minha rela tor ia no que concerne às invest igações 

da operação refer ida. Para tanto,  a autor idade pol ic ia l  competente 

deve assegurar aos invest igados,  assim como aos respect ivos 

advogados formalmente const i tuídos, o  d i rei to de consul tar  os autos 

e extrair  cópias”.  ( INQ nº  2.367/MT, de minha rela tor ia,  decisão de  

22.11.2006).  

É cer to que a ap l icação do pr incípio  do contraditório e  da ampla 

defesa ao inquér i to  pol ic ia l  é objeto de mui ta controvérsia.  

Parte expressiva da doutr ina ( . . . )  entende ser  inapl icável a garant ia  

do contradi tór io e da ampla defesa no inquér i to polic ia l ,  uma vez 

que se não tem aqui um processo compreendido como instrumento  

dest inado a decid ir  l i t íg io.  

Or ientação mais extensiva é defend ida, entre outros,  ( . . . )  que  

sustenta a necessidade da apl icação do pr incíp io do contradi tór io  

em todo o período da persecução penal,  inc lusive na invest igação,  

visando a dar maior garant ia da l iberdade e melhor a tuação da 

defesa.  

Af irma Tucc i que a “contrar iedade da invest igação cr iminal  

consiste  num d irei to fundamental  do imputado,  d ireito esse que,  por  

ser um “elemento dec is ivo do processo penal” ,  não pode ser  

transformado, em nenhuma hipótese,  em “mero requis ito formal”  

( . . . ) .  

No âmbito  dos inquér i tos po l ic ia is  e or iginár ios,  a jur isprudência 

do Supremo Tr ibunal Federal  tem se f i rmado no sent ido de garant ir ,  

a um só tempo, a inco lumidade do d ire i to const i tucional de defesa 

do invest igado ou ind ic iado e a regular apuração de fa tos e 
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documentos que sejam, motivadamente, impresc indíveis para o  

desenvo lvimento das ações persecutór ias do Estado (. . . ) .  Registre-

se o  teor da ementa do HC 82.354/PR, Rel.  Min.  Sepúlveda 

Pertence:  

“EMENTA: I .  Habeas corpus:  cabimento: cerceamento de defesa no 
inquér i to po l ic ia l .   

1.  O cerceamento da atuação permi t ida à defesa do indic iado no 
inquér i to po l ic ia l  poderá re f let i r -se em prejuízo de sua defesa no 
processo e,  em tese, redundar  em condenação a pena pr ivat iva de 
l iberdade ou na mensuração desta: a c ircunstânc ia é bastante para  
admit i r -se o habeas corpus a f im de fazer respeitar as prerrogat ivas 
da defesa e,  ind ire tamente,  obviar prejuízo que,  do cerceamento  
delas,  possa advir  indevidamente à l iberdade de locomoção do 
paciente.   

2.  Não impor ta que, neste caso, a impetração se diri ja contra 
decisões que denegaram mandado de segurança requer ido, com a 
mesma pretensão, não em favor do paciente,  mas dos seus 
advogados const i tuídos:  o mesmo constrangimento ao exercíc io da 
defesa pode substant ivar vio lação à prerrogat iva pro f iss ional  do 
advogado -  como ta l ,  quest ionável  mediante mandado de segurança 
- e ameaça, posto que mediata,  à l iberdade do ind iciado - por isso 
legi t imado a f igurar  como pac iente no habeas corpus vol tado a 
fazer cessar a  restr ição à at ividade dos seus defensores.   

I I .  Inquér i to pol ic ia l :  inoponibi l idade ao advogado do ind ic iado do 
direi to de vista dos autos do inquér i to po l ic ia l .  

1.  Inap l icabi l idade da garant ia const i tuc ional do contradi tór io  e da 
ampla defesa ao inquér i to pol ic ia l ,  que não é processo, porque não 
dest inado a decid ir  l i t íg io a lgum, a inda que na esfera 
administra t iva; existênc ia,  não obstante,  de di rei tos fundamenta is 
do indic iado no curso do inquér i to,  entre os quais o de fazer-se 
assist i r  por advogado, o  de não se incr iminar e  o de manter -se em 
si lênc io.   

2.  Do p lexo de di rei tos dos quais é  t i tu lar  o ind iciado - interessado 
pr imár io no procedimento administ rat ivo do inquér i to  pol ic ia l  - ,  é  
corolár io e instrumento a prerrogat iva do advogado de acesso aos 
autos respect ivos,  expl ic i tamente outorgada pelo Estatuto da Adv 
ocacia (L.  8906/94, ar t .  7º ,  XIV) ,  da qual  - ao contrár io  do que 
previu em hipóteses assemelhadas - não se exc luí ram os inquér i tos 
que correm em sigi lo:  a i r restr i ta  ampl i tude do precei to legal  
reso lve em favor da prerrogat iva do defensor o eventual conf l i to  
dela com os interesses do s igi lo das invest igações, de modo a fazer  
imper t inente o  apelo ao pr incíp io da proporc ional idade.  

3.  A oponibi l idade ao defensor const i tuído esvaziaria uma garant ia  
const i tucional do indic iado (CF, ar t .  5º ,  LXII I ) ,  que lhe assegura,  
quando preso,  e pelo menos lhe faculta,  quando so lto,  a assistência 
técnica do advogado, que este não lhe poderá prestar se lhe é 
sonegado o acesso aos autos do inquér i to  sobre o objeto  do qua l  
haja o invest igado de prestar declarações.  

4.  O d ire i to do indic iado, por seu advogado,  tem por objeto as 
informações já introduz idas nos autos do inquér i to, não as re la t ivas 
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à decretação e às vic iss i tudes da execução de d i l igênc ias em curso 
(cf .  L.  9296,  at inente às interceptações te le fônicas,  de possível  
extensão a outras di l igências) ;  d ispõe, em conseqüência a 
autor idade pol ic ia l  de meios legít imos para obviar inconvenientes 
que o conhecimento pe lo indic iado e seu defensor dos autos do 
inquér i to po l ic ia l  possa acarretar à ef icácia  do proced imento 
invest igatór io.   

5.  Habeas corpus defer ido para que aos advogados const i tuídos pelo  
paciente se faculte a consul ta aos autos do inquér ito  pol ic ia l ,  antes 
da data designada para a sua inqui r ição.”  (ênfases acresc idas)  

Nesse part icular ,  esta Corte tem assegurado a ampl itude do dire i to  

de defesa em sede de inquér i tos pol ic ia is e or ig inár ios,  em especia l  

no que concerne ao exercíc io do contradi tór io  e  ao acesso de dados 

e documentos já  produzidos no âmbi to das invest igações cr iminais.  

( . . . )  

Assim, a  existênc ia de uma só l ida jur isprudência sobre o tema nesta  

Cor te confere inegável respaldo à presente proposta de ed ição de 

súmula v inculante,  nos termos do art .  103-A da Const i tuição e da 

Lei nº  11.417/2006.  

Não é demais enfat izar que estamos a conso l idar nesta súmula 

entend imento que confi rma, mais uma vez, o f i rme compromisso 

deste Tr ibunal com a efet iva ap l icação das garant ias const i tuc ionais  

dos di rei tos fundamenta is.  

Não se pode perder de vis ta que a boa apl icação dessas garant ias 

conf igura e lemento essencial  de rea l ização do pr incíp io da 

dignidade humana na ordem jur íd ica.  Como amplamente 

reconhecido, o pr incípio da dignidade da pessoa humana impede 

que o homem seja convert ido em objeto dos processos estatais ( . . . ) .  

Assim, não se conf igura admissíve l o uso do processo penal como 

subst i tut ivo de uma pena que se revela tecnicamente inapl icável ou 

a preservação de ações penais ou de invest igações cr iminais cuja  

inv iab i l idade já se div isa de plano.  

Tem-se, nesses casos, f lagrante o fensa ao pr incípio da dignidade da 

pessoa humana.  

Quando se fazem imputações vagas ou denúncias infundadas, dando  

ensejo à persecução cr iminal  injusta,  está-se a v iolar ,  também, o  

pr incíp io da dignidade da pessoa humana, que,  entre nós, tem base 

posi t iva no ar t .  1º ,  I I I ,  da Const i tuição.  
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Na sua acepção or iginár ia,  esse pr incípio proíbe a ut i l ização ou 

transformação do homem em objeto dos processos e ações estatais .  

O Estado está v inculado ao dever de respeito e proteção do 

ind ivíduo contra exposição a o fensas ou humi lhações.  

A propósito ,  em comentár ios ao art .  1º  da Const i tu ição alemã,  

af i rma Günther Dür ig que a submissão do homem a um processo 

judic ia l  indefin ido e sua degradação como objeto do processo 

estatal  atenta contra o pr incíp io da proteção jud icial  e fe t iva ( . . . ) .  

Na mesma l inha, entende Nober to Bobbio que a proteção dos 

cidadãos no âmbi to dos processos estatais é justamente o que 

di ferencia um regime democrát ico daquele de índole to ta l i tár ia ( . . . ) .  

Em verdade,  ta l  como ensina o  notável  mestre i ta l iano,  a  apl icação 

escorrei ta ou não dessas garant ias é que permi te  aval iar  a real  

observância dos elementos mater iais do Estado de Dire i to.  São e las 

que permi tem dist ingui r  c ivi l ização de barbár ie.  

Assim, tal  como a garant ia  do devido processo legal,  o pr incíp io da 

dignidade da pessoa humana cumpre função subsid iár ia em relação 

às garant ias const i tuc ionais especí f icas do processo.  

Com base nessas breves considerações, acompanho o voto do 

Relator e  peço vênia aos que dele divergirem para conc luir  no 

sent ido do aco lhimento da presente Proposta de Súmula Vinculante 

n.º  1,  cuja redação f inal  o Tr ibunal poderá de l iberar em seguida.  

É como voto.  

 

4.2.12 Votos dos Ministros Joaquim Barbosa e Eros Grau e 

aprovação da Súmula Vinculante n.º 14 

 

Os votos dos Ministros Eros Grau e Joaquim Barbosa não se 

encontram disponíveis no site do STF. 

Do teor da ata de votação, o Ministro Joaquim Barbosa posicionou-

se contra a aprovação da proposta de súmula vinculante em questão. 
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Segundo afirma André Ramos Tavares78, teria “(...) o Ministro 

Joaquim Barbosa se posicionado de forma contrária, no seguinte sentido: 

‘absolutamente inoportuna esta deliberação sobre esta matéria, eu acho que 

a questão criminal não é vocacionada a tratamento em sede a súmula 

vinculante, principalmente esta questão que está disciplinada não só na 

Constituição quanto no Estatuto dos Advogados.” 

Acordado, então, que aquela Proposta de Súmula Vinculante seria 

aprovada, os Ministros acertaram os termos mais apropriados de seu 

enunciado, que findou, como dito, com a seguinte redação: 

“ É di re i to  do defensor,  no interesse do representado,  ter  acesso 

amplo aos elementos de prova que,  já  documentados em 

proced imento invest igatório rea l izado por órgão com competência  

de pol íc ia  judic iár ia,  d igam respeito ao exercíc io do d i rei to de 

defesa.”  

 

4.3 Deduções extraídas da discussão e votação da Proposta de 

Súmula Vinculante n.º 14 pelo STF 

 

Da leitura do relatório, votos e deliberações f inais concernentes à 

proposta que originou a Súmula Vinculante n.º 14, s.m.j ., podem-se extrair as 

seguintes deduções, quanto às intenções do STF: 

I) “ É direito do defensor”: entenda-se aqui, advogado, defensor 

dativo e defensor público, somente se fazendo necessária procuração se o 

inquérito tramitar sob segredo de justiça;  

II) “ no interesse do representado”:  representado, segundo os 

Ministros, pode ser considerado qualquer pessoa envolvida na investigação, 

inclusive testemunhas. Apesar de não se concordar com tal entendimento, é o 

que transparece dos votos dos Ministros. Mais adiante, estudando-se 

                                                 
78 TAVARES, André Ramos. Nova Lei da Súmula Vinculante. Estudos e Comentários à Lei 11.417, de 
19.12.2006. 3.ª ed. – São Paulo: Método, 2009, p. 169. 
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reclamações referentes à Súmula Vinculante n.º 14, demonstrar-se-á a 

fragi l idade da discussão dos Ministros nesse ponto, uma vez que eles próprios 

negarão acesso a inquéritos sigi losos a quem não esteja nele sendo 

investigado. 

II I) “ter acesso amplo” : significa que o defensor poderá ter acesso 

a todos os documentos existentes nos autos do procedimento investigatório, e 

não somente àqueles que digam respeito a seu representado. Contudo, acesso 

amplo não significa acesso irrestr ito. Assim, caso existam dil igências,  

despachos, relatórios, perícias, gravações, etc., cujo sigilo seja 

imprescindível ao deslinde das investigações, o defensor a eles somente terá 

direito de acesso quando concluídos ou não mais representares risco de 

frustração da investigação.  

IV) “aos elementos de prova” :  tudo aquilo que foi  apurado na 

investigação e que possa ser considerado contra o invest igado, cautelarmente 

ou em eventual processo penal; 

V) “já documentados” : as provas, após sua conclusão, devem ser 

formalmente incluídas nos autos do inquérito. Aquelas que se formaram em 

autos apartados, para fins de preservação do sigi lo, quando necessário, como, 

por exemplo, interceptações telefônicas, devem, após encerradas, serem 

apensadas aos autos do inquérito. Somente após formalmente documentadas, 

ou seja, encartadas nos autos do inquéri to, ou a ele apensadas, é que o 

defensor poderá a elas ter acesso. Nesse ponto, cumpre transcrever trechos do 

voto do Ministro Cezar Peluso, por referir-se à garantia de a autoridade 

policial obstar, quando necessário, o acesso do defensor a documentos da 

investigação:  

( . . . )  A autor idade pol ic ia l  pode,  por exemplo,  pro fer ir  despacho 

que determine certas d i l igênc ias cujo conhecimento pode 

frustrá- las;  a esses despachos, a essas di l igências,  o advogado 

não tem di rei to  de acesso prévio ,  porque ser ia concorrer com a 

autor idade po l ic ia l  na invest igação e,  ev identemente,  

inv iabi l izá- la ( . . . ) ;  
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( . . . )  A autor idade po l ic ia l  f ica autor izada a não dar c iênc ia  

prév ia desses dados ao advogado, a qua l poderia comprometer o  

resultado f inal  da invest igação(. . . );  

( . . . )  as autor idades pol ic ia is cont inuarão autor izadas a  

estabelecer seu programa de invest igação sem que os advogados 

lhe tenham acesso. O que não poderão evi tar é apenas isso, e que 

me parece fundamental  na súmula :  os elementos de prova já  

col ig idos,  mas que não apontem para outras d i l igências,  que não  

impl iquem conhecimento do programa de invest igação da 

autor idade po l ic ia l ,  enf im que não cerce iem de nenhum modo, o  

Estado no procedimento de invest igação(. . . );  

( . . . )  a  autor idade po l ic ia l  estará  autor izada a  separar os 

elementos de inquér i to ( . . . ).  

Não ficou esclarecido, contudo, quais as formas legítimas de que 

disporão as autoridades policiais para impedir o acesso indevido a dados 

sigilosos, restando, como disse a Ministra Ellen Gracie, a interpretação de 

cada delegado, conforme a necessidade da investigação, aplicando-se o 

mesmo raciocínio aos juízos de primeiro grau, o que comprova, a nosso ver, 

que a matéria não deveria ser objeto de súmula vinculante. 

VI) “ em procedimento investigatório realizado por órgão com 

competência de polícia judiciária”: todo tipo de procedimento destinado a 

apurar infração penal por quem tenha competência para tanto, seja órgão 

policial ou não; 

VII) “ digam respeito ao exercício do direi to de defesa” : os 

Ministros quiseram, com isso, deixar claro que o direito de acesso do 

advogado aos autos do procedimento investigatório não se restringe aos 

elementos de prova relacionados exclusivamente a seu representado, podendo 

acessar e extrair cópia também de documentos concernentes a terceiros, bem 

como a tudo que já estiver formalmente documentado nos autos. 

Vê-se que o espírito da Súmula Vinculante n.º 14 é garantir o 

direito de acesso do advogado do investigado em processo penal às provas já 

concluídas, a fim de que o profissional inicie, já na fase preliminar 
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investigatória, seu trabalho técnico em favor do investigado, protegendo, 

dessa forma a garantia individual à ampla defesa, nela se incluindo, 

obviamente, o contraditório, previstos na CF/88. 

Ao mesmo tempo, ao l imitar o acesso do advogado aos elementos de 

prova já documentados nos autos, o STF pretende resguardar as investigações, 

cujo êxito, traduzido na descoberta e formação de provas da materialidade e 

da autoria, imprescinde do sigilo interno até sua conclusão total, garantindo-

se, assim, o direito social a uma persecução penal eficiente, também 

albergado na Carta Magna. 

Contudo, conforme fartamente alertado no transcurso do presente 

trabalho, muitos, seja por ignorância, seja por má-fé, invocarão a Súmula 

Vinculante n.º 14 despropositadamente, em situações em que ela não se 

aplica. 

É que a correta compreensão do sucinto texto da Súmula Vinculante 

n.º 14, natural por tratar-se de uma súmula, carece, como visto dos debates 

dos Ministros, de considerável aprofundamento do assunto. Esse problema se 

agrava quando se sabe que referida súmula vinculante será usada como arma 

pelos “grandes criminosos” para safarem-se da aplicação da justiça, uma vez 

frustradas as invest igações ante seu conhecimento indevido (antecipado), 

assunto esse explorado suficientemente no tópico que trata da “ampla defesa e 

contraditório na investigação penal preliminar”. 

 

4.4 Posição da doutrina sobre a Súmula Vinculante n.º 14 

 

Devido à mocidade da súmula em questão, a pesquisa doutrinária 

sobre o tema teve pouco proveito, uma vez que, na maioria das obras, ao 

tratar do sigilo no processo penal, restringem-se os autores a afirmar que “a 

matéria está pacif icada pela Súmula Vinculante n.º 14”  e que “os advogados 

dos investigados têm direito de acesso a tudo que estiver documento nos 
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autos do inquérito”. Contudo, do quanto estudado, fizeram-se merecedores de 

registro os pareceres que seguem. 

Eugênio Pacell i  de Oliveira, em outras palavras, afirma que a 

mencionada súmula é: precipitada, por tratar de matéria não consolidada; 

impertinente, devido à possibil idade de múltiplas interpretações de seu texto 

e à mit igação dos direitos de defesa e contraditório na fase pré-processual 

penal;  e temerária, por fragil izar as investigações criminais. Confira-se: 

( . . . )  é justamente a preocupação com a pro teção de interesses 

púb l icos relevantes,  como o d ire i to à tutela da imagem, bem como 

com a efet ividade da jur isd ição penal,  que just i f ica a adoção do 

sig i lo  na elucidação dos fatos (ar t .  20,  CPP).  Merecedora de  

elogios,  então, a nova redação do ar t .  201, CPP, dada pela Lei nº  

11.690/08, na parte em que impõe ao juiz o dever de preservação da  

int imidade, da vida pr ivada,  honra e imagem do o fend ido, via  

segredo de just iça (§ 6º) .  Em um outro caso, f ica ressalvada a 

atuação de advogado devidamente habi l i tado.  

Impende, porém, sal ientar que, embora o exercíc io da advocacia 

seja mesmo indispensável à defesa dos interesses de quem se achar  

submetido à persecução penal (aqui,  na fase pré-processual) ,  

podendo o advogado, como regra,  ter  acesso aos autos do inquér i to  

pol ic ia l ,  o fato  é que, se a invest igação assim o exigir ,  será 

per fei tamente acei táve l a restr ição ao alud ido acesso,  quando for  a  

hipótese de rea l ização (representação à autor idade jud ic ial)  de 

provas de natureza cautelar  e,  por isso, urgentes (RMS – 12.754 –  

STJ – 24.3.2003).  Por essa razão, não surpreende a decisão da 

Suprema Cor te,  que autor izou o acesso de advogado a autos de 

inquér i to pol ic ia l  (HC nº  82.354/PR, Rel.  Min.  Sepúlveda Per tence,  

em 10.8.2004).  

É nesse sent ido também recente ju lgado do Super ior  Tr ibunal de 

Just iça,  em que se ressalta o entend imento no sent ido de que o  

direi to à  informação do invest igado, em consequentemente,  do 

advogado, não é abso luto e devem ser conci l iados para preservar  as 

garant ias const i tucionais de terceiros.  Nesse contexto,  destacou o  

Min.  Arnaldo Esteves Lima que “o acesso confer ido aos 

procuradores não é i r restr i to,  restr ingindo-se aos documentos já  

d isponibi l izados nos autos que se re f i ram apenas ao cl iente 



126 

especí f ico,  sendo vedado o acesso a dados pert inentes a outras 

pessoas. A concessão sem quaisquer reservas o fenderia o d irei to de 

terceiros à int imidade e à invio labi l idade de sua vida pr ivada e 

prejudicar ia a sat is fa tór ia eluc idação dos fatos supostamente 

cr iminosos ainda em apuração” (HC nº  65303/PR,  Rel . Min.  

Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ de 20/05/2008).  Trata-se 

de questão conso l idada. Mais a inda: v inculante,  como se vê da 

SÚMULA VINCULANTE nº  14 do Supremo Tr ibunal Federal,  que 

tem o seguinte texto : ( . . . ) .  

A de se observar que,  a)  precip i tada a  enunciação da Súmula,  

porquanto ausentes,  a inda, os elementos just i f icadores da 

súmula v inculante ( jur isprudência consol idada);  b)  passível de  

le i turas equivocadas,  quanto à pretensão do texto:  e lementos 

indic iár ios já documentados nos autos podem serv ir  de base ao 

requerimento de novas di l igênc ias caute lares,  das qua is deva  

guardar s ig i lo.  Por isso, nem sempre se pode af i rmar que a 

juntada de elementos de prova impl ique a  desnecessidade de  

sig i lo;  e c)  a re ferência  ao exercíc io do di rei to  de defesa parece-

nos impert inente.  Af inal ,  não se exige o  cont raditór io na 

invest igação, não é mesmo? Impedir  a prát ica de invest igações 

sig i losas ou em estado permanente de segredo é uma coisa;  out ra 

é confundir  modelos de invest igação adotadas na ordem juríd ica  

e re ferendados pelo  própr io Supremo Tr ibunal  Federal 79 

(gr i famos).  

O Juiz Federal Fausto de Sanctis defende que, em se tratando de 

fei tos penais, sempre se deve proceder à análise do caso concreto, devendo-se 

aplicar a técnica da ponderação de valores confl i tantes, incumbência essa do 

juiz de primeiro grau. Considera dita súmula temerária, uma vez que ela torna 

possível, em tese, o acesso irrestrito de advogados a investigações sigilosas, 

alegando, ainda, que o STF invadiu a competência legislativa do Congresso 

Nacional ao editar mencionada súmula vinculante:  

( . . . )  o d irei to penal é por natureza pautado por verdadeiros casos 

artesanais,  isto  é,  casos únicos e especia is,  cujos pormenores 

exigem ver i f icações passo a passo,  caso a caso.  

                                                 
79 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 13.ª ed. – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 65/65. 
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Não se pode a part i r  de determinadas fórmulas decidir  questões 

dessa natureza, sob invocação genér ica de pro teção especí f ica de 

um determinado direi to.  No campo penal,  não va le a máxima tudo 

va le para at ingir  a produção.  

O di rei to cr iminal exige, a l iás,  como todo e qualquer  d irei to,  uma 

ponderação de valores,  que somente se faz com a anál ise part icular  

dos fa tos pe lo ju iz.  

Por isso, sempre se decid iu pela ver i f icação do acesso fei to por  

fe i to ,  uma ver i f icação exaust iva,  mas necessár ia,  para que a 

soc iedade não f ique desguarnec ida, de um lado, e também o 

suspei to tenha preservados seus di rei tos,  de outro. 

( . . . )  

Daí  por que, concessa vênia,  a Súmula excogi tada surpreende por s i  

só.  Quando da concepção das Súmulas Vinculantes,  d iscut ia-se 

apenas a sua possib i l idade de ed ição nos fe i tos extrapenais 

repet i t ivos,  jamais versando sobre assuntos penais ou processuais  

penais,  t íp icos de competênc ia legislat iva e,  portanto ,  do Congresso 

Nacional .  Por outro lado, tentar  cr iar  regra genér ica a um d ire i to  

penal  e processo penal,  que se caracter izam pela anál ise 

ind ividual izada, faz com que a máxima seja inver t ida,  ou seja,  ao 

invés de a Just iça se medir  aos fatos,  estes passam a ser  medidos ou 

adaptados a “ela”.  

( . . . )  

Não se pode despersonal izar  a tarefa do magistrado de pr imeira  

instânc ia e torná- lo um colec ionador de arestos ou um c lassi f icador  

da jur isprudência ( . . . ) .  

A refer ida Súmula tem s ido considerada temerár ia porque 

permi te,  teor icamente,  aos advogados de invest igados acesso 

pleno e i r restr i to aos autos de inquéri tos,  a inda que sig i losos,  

a l terando os própr ios normat ivos acima mencionados, notadamente 

a própr ia Const i tuição Federal (ar t .  5º ,  inciso XXXII I ) ,  a Le i n.  

8.906, de 04.07.1994 (EOAB), além do Código de Processo Penal 

(ar t .  20) .  

Antonio Car los Bigonha, presidente da Associação Nacional  dos  

Procuradores da Repúbl ica chegou a,  categor icamente,  a f i rmar que 
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“vai  aniqui lar  qualquer meio de prova, sobretudo contra o 

colar inho-branco. É tarefa de competênc ia exc lusiva do Congresso.  

Os ministros do STF não foram e le i tos pe lo  povo, não podem 

subst i tui r  os legis ladores’.  Já,  segundo o Ministro Gi lmar Mendes,  

‘não se tra ta de dar publ ic idade a invest igações em curso, mas 

apenas permi t i r  consulta  aos dados já co l igidos”.  

Não se pode prejudicar as invest igações po l ic ia is ,  que devem 

chegar a  um resul tado út i l .  Por outro lado,  é compreensíve l a  

preocupação dos advogados cr iminal is tas,  mas a ponderação, s.m. j . ,  

entre o interesse púb l ico e o interesse da defesa dever ia ser tarefa 

do magistrado no caso concreto.  

Regras genér icas são sempre um r isco aos procedimentos 

penais80 (gr i famos).  

Já para André Ramos Tavares, a Súmula Vinculante n.º 14 veio em 

boa hora, como mecanismo de garantia dos direi tos individuais contra os 

abusos do Estado: 

( . . . )  a Súmula Vinculante apenas fez rat i f icar os di rei tos 

fundamentais prescr i tos e proteg idos pela Const i tu ição e pe lo  

ordenamento juríd ico brasi le iro,  contra pretensões espúrias que 

pretendem instaurar um sistema de invest igação sig ilosa que 

subt ra ia do c idadão prerrogat ivas mínimas para sua defesa 

contra o Estado e contra eventuais abusos perpetrados pelas 

autor idades po l ic ia is.  Como anotou, a respei to da Súmula,  Walter  

Ceneviva, “O Poder Públ ico já tem mui tas vantagens. Mas, se não 

houver uma reação, como a adotada pelo STF, a busca de novas 

vantagens, sacr i f icando o direi to de defesa, não terá l imi tes.  A 

Cor te Suprema vinculou o caminho da just iça ao bom direi to”.  

(Folha de São Paulo,  7 fev.  2009, p.  C2) .  

Ainda que houvesse uma le i  que vedasse, gener icamente,  o acesso,  

no interesse do invest igado, aos elementos já documentados em uma 

invest igação, esta le i  ser ia inconst i tuc ional,  assim como ser ia dever  

do STF dec lará-la inconst i tucional,  assim como todo e qualquer  

caso concreto que v iesse a conhecer e,  em seguida, poder propor  

enunciado de súmula vinculante sobre o tema, como efet ivamente 

                                                 
80 SANCTIS, Fausto Martins de. Crime organizado e lavagem de dinheiro: destinação de bens apreendidos, 
delação premiada e responsabilidade social. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 38/41. 
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ocorreu, sem que isso pudesse, nem remotamente,  signi f icar  

usurpação legis lat iva por suposta revogação de le i81 (gr i famos).  

Como se pode ver, são posições radicalmente antagônicas, sendo 

certo que comungamos, nesse ponto, dos pensamentos de Eugênio Pacell i  e 

Fausto de Sanctis. 

 

4.5 A Resolução n.º 58/2009, editada pelo Conselho da Justiça 

Federal (CJF) e o “Manual Prático de Rotinas das Varas Criminais e de 

Execução Penal”, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

 

Objetivando disciplinar o tratamento devido aos processos gravados 

com sigilo, o Conselho da Justiça Federal, editou, aos 31/5/2006, a Resolução 

n.º 507/2006, determinando importante padronização de procedimentos 

operacionais a serem observados pela Polícia, Ministério Público, Justiça e 

demais instituições e pessoas que manejam autos ou informações gravadas 

com sigilo. 

Aos 29/11/2007, a mencionada resolução é revogada pela Resolução 

n.º 589/20007, também do Conselho da Justiça Federal, cujo teor pouco 

diverge da anterior, determinando em suma, as cautelas devidas no tratamento 

de processos, expedientes e dados sigilosos. 

Por fim, aos 25/5/2009, o Conselho da Justiça Federal revoga a 

Resolução n.º 589/2007, editando a Resolução n.º 58/2009, atualmente em 

vigor e cujo teor cumpre transcrever, verbis:  

Conselho da Just iça Federal  

RESOLUÇÃO Nº 058, DE 25 DE MAIO DE 2009 

Estabelece dire tr izes para membros do Poder Judiciár io e  

integrantes da Políc ia Federal  no que concerne ao tratamento de 

                                                 
81 TAVARES, André Ramos. Nova Lei da Súmula Vinculante. Estudos e Comentários à Lei 11.417, de 
19.12.2006. 3.ª ed. – São Paulo: Método, 2009, p. 171. 
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processos e proced imentos de invest igação cr iminal sob publ ic idade 

restr i ta,  no âmbito da Just iça Federa l  de pr imeiro e segundo graus.  

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, usando 

de suas atr ibuições legais e tendo em vista o decidido no Processo 

n.  2006163669, na sessão real izada em 22 de maio  de 2009,  

considerando a necessidade de se coib irem os abusos re la t ivos a 

vazamentos e a indevida divulgação de dados e aspectos da vida 

pr ivada, const i tucionalmente garant idos, dos réus, invest igados e 

ind ic iados, obt idos mediante a quebra dos sig i los bancár io,  f isca l ,  

te le fônico,  de informát ica ou telemática;  

Considerando o  disposto nos inc isos X, XI I ,  XIV, XXXII I  e LX do  

art .  5º  da Const i tu ição da Repúbl ica;  

Considerando o disposto  nos arts.  8º ,  9º  e 10 da Lei n.  9.296, de 24 

de julho de 1996; 5º  e 7º ,  parágrafo único, da Lei n.11.111, de 5 de 

maio de 2005; 198, inciso I ,  da Le i n.  5.172, de 25 de outubro de  

1966; 1º ,  § 4º , da Lei Complementar n.  105, de 10 de janeiro de 

2001; e 153,  § 1º -A, do Código Penal,  introduz ido pela Lei  n.  

9.983, de 14 de ju lho de 2000;  

Considerando o d isposto nos arts.  155 do Código de Processo Civ i l  

e 20 do Código de Processo Penal;  

Considerando o disposto no art .  35,  inc iso I ,  da Lei Complementar  

n.  35, de 14 de março de 1979;  

Considerando o d isposto no art .  116 da Lei n.  8.112, de 11 de 

dezembro de 1990;  

Considerando que os estagiár ios de advocacia,  regularmente  

inscr i tos na Ordem dos Advogados do Brasi l ,  só podem prat icar  

atos processuais em conjunto com os advogados e sob 

responsabi l idade destes,  conforme disposto nos arts.  1º  e 3º ,  § 2º , 

da Le i n.  8.906,  de 4 de julho de 1994;  

Considerando a necessidade de regulamentação da rest r ição de 

pub l ic idade dos autos re ferentes a processos judic ia is  e  a 

procedimentos de invest igação cr iminal ,  em função da preservação 

da int imidade das partes ou envolv idos, bem como da natureza 

sig i losa dos dados;  
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Considerando que os processos e procedimentos de invest igação  

cr iminal sob pub l ic idade restr i ta quando encerrados por sentenças 

ou acórdãos penais condenatór ios,  por representarem expressão do 

ius puniendi estata l ,  permi tem, e até mesmo recomendam, que a 

soc iedade tenha ampla e i r rest r i ta c iênc ia  do conteúdo do 

profer imento judic ia l  que lhes pôs f im,  

RESOLVE: 

Art .  1º  Estabelecer ,  no âmbito da Just iça Federal  de pr imeiro e 

segundo graus, d ire tr izes para o tratamento de processos e 

procedimentos de invest igação cr iminal que trami tem sob 

pub l ic idade restr i ta,  no que d iz respeito à autuação, processamento,  

segurança,  transporte ,  inserção de dados no sistema eletrônico de 

informações processuais,  acesso, dest inação e arquivamento.  

Art .  2º  Considera-se sob publ ic idade restr i ta o processo ou 

procedimento de invest igação cr iminal que contenham informações 

protegidas const i tucional e legalmente,  tendo acesso a e les somente 

as partes,  seus advogados e estagiár ios regularmente const i tuídos e 

serv idores com dever legal de agir  no fei to,  nos exatos termos 

discip l inados nos incisos XXXI I I  e LX do art .  5º  da Const i tuição da  

Repúbl ica.  

Art .  3º  Considera-se rest r i ta  a publ ic idade dos processos e atos 

processuais e dos procedimentos de invest igação cr imina l e atos 

invest igatór ios quando a defesa da int imidade ou interesse socia l  

assim o exig irem ou quando cont iverem informações cujo sig i lo  

seja  impresc indível  à  segurança da soc iedade e do Estado,  

requerendo medidas especiais para segurança de seu conteúdo.  

§ 1º Caberá à autor idade judic ia l  competente a decretação e o  

levantamento da publ ic idade restr i ta dos processos e 

procedimentos de invest igação cr imina l.  

§ 2º  A autor idade pol ic ia l  ou o Ministér io Públ ico fará d is tr ibuir  o  

inquér i to ou pedido de medidas assecuratór ias.  

§ 3º A consulta dos autos referentes aos processos e 

procedimentos de invest igação cr iminal sob publ ic idade restr i ta  

somente será defer ida às partes,  aos invest igados e a seus 

advogados,  bem como aos estagiár ios que f igurarem na 
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procuração juntamente com o advogado e possuírem poderes 

específ icos para tanto e ao Ministér io Públ ico.  

§ 4º É garant ido ao invest igado, ao réu e a seus defensores 

acesso a todo mater ia l  probatór io já produzido na invest igação 

cr imina l,  sa lvo no que concerne, est r i tamente,  às di l igênc ias em 

andamento, sob pena de sua frustração, s i tuação em que a  

consulta de que trata o  parágrafo  anter ior poderá ser indefer ida 

pela autor idade judic iár ia competente,  vol tando a ser  

f ranqueada assim que concluídas as d i l igênc ias determinadas.  

Art .  4º  Poderá ser omit ido o nome das partes nos s istemas de 

informação quando determinado pela autor idade jud icial  para 

preservar a int imidade dos invest igados.  

Art .  5º  As unidades de distr ibuição ou secretar ias processantes 

deverão ident i f icar os processos e proced imentos de invest igação 

cr iminal  sob pub l ic idade restr i ta.  

Os processos e procedimentos de invest igação cr iminal  

mater ia l izados f is icamente na forma de autos processuais terão 

ident i f icação por meio de et iqueta padrão a ser f ixada na capa;  

§ 2º  Os processos e procedimentos de invest igação cr iminal d igi ta is  

terão ident i f icação com base em atr ibutos de segurança para 

documentos e usuár ios.  

Art .  6º  A publ ic idade restr i ta constante dos autos pr inc ipais de 

processos ou de procedimentos de invest igação cr iminal ,  assim 

como de seus anexos, será estendida a todo o processo ou 

procedimento invest igatór io ,  salvo determinação judic ia l  em 

contrár io.  

Parágrafo único.  Quando a pub l ic idade restr i ta não se re fer ir  a  

todos os volumes ou apensos,  a  marcação deverá ser fe i ta no 

pr imeiro volume dos autos,  com referência àquele no qual tenha 

sido decretada e no própr io volume, seja referente aos autos 

pr incipais ou aos apensos.  

Art .  7º  No Tr ibunal,  quando do cadastramento e autuação:  

I  -  de processos e procedimentos de invest igação criminal de 

competência or iginár ia,  poderá o relator sorteado, de of íc io ou a 
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requer imento das partes ou invest igados, decretar a publ ic idade 

restr i ta dos autos,  procedendo-se ao regist ro no sis tema processual,  

podendo, a qualquer momento, ser revogada a pub l ic idade restr i ta  

por meio de decisão fundamentada;  

I I  – de processos e procedimentos de invest igação cr iminal  

or iundos do pr imeiro grau já gravados com a determinação de 

pub l ic idade restr i ta,  será mant ida essa caracter ística,  procedendo-se 

ao regist ro no s is tema processual,  podendo o relator,  após a regular  

d is tr ibuição, revogar a determinação just i f icadamente.  

Art .  8º  A publ icação dos atos que envolvam processos sob 

pub l ic idade restr i ta l imi tar -se-á a seus números,  data da decisão, da 

sentença ou do acórdão e respect ivos disposi t ivo ou ementa,  

redigidos de modo a não comprometer o s igi lo.  

Parágrafo único. As informações disponibi l izadas ao púb l ico em 

geral ,  constantes do Sistema Processual Informatizado da Just iça 

Federal  de pr imeiro e segundo graus, a respei to da trami tação dos 

processos e proced imentos de invest igação cr iminal sob publ ic idade 

restr i ta deverão respei tar  os mesmos l imi tes f ixados no caput deste 

art igo .  

Art .  9º A carga dos autos referentes aos processos que se 

encontram sob publ ic idade restr i ta  é  prerrogat iva exclusiva dos 

procuradores das partes regularmente const i tu ídos, quando o  

prazo para a prát ica de atos processuais não lhes for comum,  

caso em que lhes será facultada a sol ic i tação de cópias em 

secretar ia mediante o  recolhimento das taxas previstas pelos 

t r ibunais,  sendo de sua inequívoca ciênc ia que a eles se estende 

o dever de manter  s ig i lo sobre as informações constantes do 

processo relat ivas às partes que não são representadas pelo  

procurador  que efetua a carga.  

§ 1º  Os estagiár ios de advocacia,  regularmente inscr i tos na Ordem 

dos Advogados do Brasi l ,  somente poderão fazer carga dos autos e 

requerer a extração de cópias re ferentes aos processos que se 

encontrarem sob pub l ic idade restr i ta quando f igurarem na 

procuração juntamente com o advogado e possuírem poderes 

especí f icos para tanto,  de modo a estabelecer  a responsabi l idade 

dos advogados que representarem as par tes envo lvidas no fe i to.  
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§ 2º Os arquivos de mídia que eventua lmente instruírem os 

processos sob publ ic idade restr i ta serão dupl icados e suas cópias 

de segurança f icarão arquivadas em secretar ia,  de forma a  

garant ir  sua integr idade, devendo aqueles que permanecerem 

acostados aos autos ser  previamente ident i f icados.  

§ 3º  As secretar ias das varas ou dos tr ibunais poderão, através de 

determinação e mediante auxí l io do setor de informát ica do fórum,  

efetuar a rep l icação de arquivos de mídia d igi ta l  correspondente ao 

número de advogados que representarem as par tes ou invest igados,  

permi t indo com isso que todos e les tenham acesso e conhecimento 

simul tâneo das informações constantes dos autos,  de forma a 

confer ir  aos fe i tos mencionados andamento mais célere.  

§ 4º  Fica vedada, em razão de sua natureza, a  carga de autos de 

procedimentos de invest igação cr iminal,  sendo facultado aos 

procuradores dos invest igados e ind ic iados o  acesso às cóp ias dos 

atos que lhes interessarem, observado o disposto no § 4 do art .  3º 

desta reso lução.  

Art .  10.  É abso lutamente vedado aos magist rados, serv idores,  

autor idades po l ic ia is e seus agentes o fornec imento de qua isquer 

informações, direta ou indi retamente a terce iros ou a órgão de 

imprensa, de e lementos cont idos em processos e procedimentos 

de invest igação cr iminal sob publ ic idade restr i ta,  sob pena de  

sua responsabi l ização funcional,  nos termos d isciplinados nos 

arts.  8º,  9º e 10 da Lei  n.  9.296, de 24 de ju lho de 1996; 5º e 7º ,  

parágrafo único, da Lei n.11.111, de 5 de maio de 2005; 198,  

inc iso I ,  da Le i n.  5.172, de 25 de outubro de 1966; 1º,  § 4º,  da 

Le i Complementar n.  105, de 10 de janeiro de 2001 e 153, § 1º-A,  

do Código Penal ,  int roduzido pela Lei n.  9.983, de 14 de julho de 

2000.  

§ 1º  É efei to inerente à v io lação dos deveres referidos no caput  

deste art igo a imediata instauração, contra o magistrado, de of íc io 

ou mediante provocação, após sua int imação para a apresentação de 

defesa, de processo administrat ivo d iscip l inar  pelo Conselho da 

Just iça Federal  ou pelas Corregedor ias Regionais,  por v io lação do 

dever insculpido no inc iso I  do ar t igo  35 da Lei Complementar n.  

35, de 14 de março de 1979, sem prejuízo da comunicação aos 

órgãos competentes para apuração penal de sua conduta.  
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§ 2º  É efei to inerente à v io lação dos deveres referidos no caput  

deste art igo a imediata instauração, contra o serv idor,  pelos órgãos 

competentes,  mediante provocação ou de o f íc io ,  de processo 

administra t ivo  disc ip l inar por infração dos deveres legais d ispostos 

nos inc isos I ,  I I ,  I I I ,  VI I I  e IX do art .  116 da Lei n.  8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, sem prejuízo da comunicação aos órgãos 

competentes para a apuração de sua responsabi l idade cr iminal.  

§ 3º  Havendo conhecimento,  por par te  do magistrado, de v io lação 

do disposto no caput deste art igo por autor idades pol ic ia is ou por 

seus agentes encarregados da invest igação cr iminal, deverá ser  

imediatamente comunicado o fato ao Ministér io Públ ico para a  

apuração, na esfera penal,  da conduta not ic iada, sem prejuízo da 

imediata requis ição à Corregedor ia-Geral da Políc ia Federa l  de 

apuração administrat iva discip l inar  dos fatos narrados.  

Art .  11.  A publ ic idade restr i ta dos processos e dos 

procedimentos de invest igação cr iminal previstos na presente 

reso lução diz respeito à consulta dos respect ivos autos,  à  

obtenção de cópias dos atos processuais e a tos invest igatór ios 

neles prat icados e a seu conteúdo especif icamente protegido, não 

at ing indo, entretanto,  as informações meramente referentes a  

sua existência,  conforme a l iberdade de imprensa disc ipl inada 

nos inc isos IX e XIV do art .  5º da Const i tu ição da Repúbl ica.  

Art .  12.  Havendo interceptações tele fônicas jud ic ialmente 

autor izadas,  as gravações que não interessarem à prova dos fa tos  

apurados nos autos de processos ou procedimentos de invest igação 

cr iminal  serão,  nos exatos termos d iscip l inados no art .  9º  da Lei  n.  

9.296/1996, inut i l izados mediante determinação judic ia l ,  em vir tude  

de requer imento do Ministér io Públ ico ou da parte interessada,  

sendo que o ato será presenciado pelo membro do Parquet,  sendo 

facul tada a presença do acusado, do invest igado, do terceiro  

interessado que eventualmente par t ic ipe das conversações 

tele fônicas ou de seus advogados regularmente consti tuídos.  

Art .  13.  Os processos e procedimentos de invest igação cr iminal sob 

pub l ic idade restr i ta,  quando transportados dos órgãos po l ic ia is  ou 

judic ia is para outros órgãos púb l icos,  serão acondic ionados em 

invólucro  lacrado contendo a indicação do s igi lo e  do número de 

autuação, sendo que o transpor te e entrega serão efetuados 

preferencia lmente por  agente púb l ico autor izado. 
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Art.  14.  No recebimento,  t rami tação, carga, extração de cópias dos 

autos e guarda de fe i tos e documentos de processos e procedimentos 

de invest igação cr iminal sob publ ic idade restr i ta,  as unidades da 

Just iça Federa l  de pr imeiro e segundo graus, bem como as 

Delegacias da Políc ia Federa l ,  deverão tomar as medidas para que o  

acesso atenda às caute las de segurança previstas nesta reso lução,  

sendo os serv idores responsáveis por seus atos na forma da le i .  

Art .  15.  Os processos e procedimentos de invest igação cr iminal sob 

pub l ic idade restr i ta preservam sua natureza mesmo quando f indos,  

se tratarem de matér ia c ível  la to sensu e cont iverem informações a 

respeito  da v ida fami l iar ,  bancár ia ,  ou f isca l das par tes,  bem como 

se tra tarem de matér ia  penal  cujo encerramento decorrer  de dec isão 

de arquivamento,  de sentença absolutór ia ou de ext inção da 

punibi l idade, salvo determinação em contrár io da autor idade 

judic ia l  competente.  

Parágrafo único.  As sentenças e acórdãos penais condenatór ios 

profer idos em processos e procedimentos de invest igação cr iminal  

sob pub l ic idade restr i ta terão seu conteúdo divulgado após o  

trânsi to em julgado.  

Art .  16.  Os sistemas processuais deverão garant ir ,  tanto  para os  

processos d igi ta is como para os processos f ísicos,  o cumprimento 

das determinações de publ ic idade restr i ta estabelecidas neste ato.  

Art .  17.  Não const i tu i  vio lação do dever funcional de manutenção 

do sig i lo dos dados constantes dos processos e procedimentos de 

invest igação cr iminal  sob publ ic idade restr i ta o  envio  de 

informações, gravadas com c láusula de sig i lo em re lação aos dados 

fornecidos, aos Tr ibunais de Contas ou aos órgãos competentes para 

a apuração administra t iva d iscip l inar da conduta dos envolv idos,  

quando estes ocuparem cargo públ ico ou exercerem função públ ica.  

Art .  18.  Havendo necessidade de deta lhar outros procedimentos  

operacionais impresc indíve is ao resguardo dos processos e 

invest igações de que trata esta resolução, ta l  detalhamento 

deverá ser regulamentado no âmbi to de cada Região.  

Art .  19.  Esta resolução entra em vigor na data de sua publ icação,  

f icando revogada a Resolução n.  589, de 29 de novembro de 2007.  

(gr i famos).  
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No mesmo sentido, em novembro de 2009, o Conselho Nacional de 

Justiça elaborou “Manual Prático de Rotinas das Varas Criminais e de 

Execução Penal”82, regulando procedimentos a serem observados em, dentre, 

outros, procedimentos investigatórios penais gravados com sigilo. Tendo em 

vista contar o mencionado manual com 71 (setenta e uma) laudas, 

transcrevem-se aqui apenas trechos relacionados com o nosso tema: 

( . . . )  

1.3.  Processos e procedimentos de invest igação cr imina l sob 

publ ic idade rest r i ta  

Considera-se sob publ ic idade restr i ta o processo ou proced imento 

de invest igação cr iminal que contenha informações protegidas por  

norma const i tucional ou infraconst i tuc ional .  

1.3.1.  Hipóteses do regime de publ ic idade rest r i ta  

a) necessidade de proteção da int imidade ou interesse socia l ;  

b)  necessidade de proteção de informações cujo sigilo seja 

impresc indíve l à segurança da soc iedade e do estado os processos e 

procedimentos sob publ ic idade restr i ta preservam sua natureza  

mesmo quando f indos, se tratarem de: matér ia  cíve l  la to sensu e 

cont iverem informações a respei to da vida fami l iar , bancár ia,  ou 

f iscal das par tes; e de matér ia penal cujo encerramento decorrer de  

decisão de arquivamento,  de sentença absolutór ia ou de ext inção da 

punibi l idade, salvo determinação em contrár io da autor idade 

judic ia l  competente.  

Havendo invest igação cr iminal ou processo jud ic ial  em que ocorra 

alguma das si tuações previstas ( i tens a e b,  supra) rot ina:  

a)  o juiz deverá del iberar sobre o cabimento da decretação do 

regime de publ ic idade rest r i ta,  especif icando se a rest r ição é 

tota l  ou apenas parcia l;  

b)  cessando,  por qua lquer  mot ivo,  os mot ivos refer idos, o  Juiz  

anal isará eventual levantamento do regime de publ icidade 

restr i ta  dos autos.  

                                                 
82 Fonte: http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/varascriminais/manual%20de%20rotina%20-
%20varas%20criminais%20cnj%20final.pdf 
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1.3.2.  Acesso aos fei tos cr imina is com publ ic idade rest r i ta  

1.3.2.1.  quem tem acesso 

�  partes;  

�  advogados regularmente const i tuídos;  

�  estagiár ios,  regularmente const i tuídos por meio de 

instrumento de mandato  com poderes especí f icos,  juntamente com 

advogados;  

�  servidores com dever  legal de agir  no fe i to ,  inc luindo o  

Ministér io públ ico.  

Rotina :  

a)  previamente ao acesso aos autos do fe i to cr iminal,  a Servent ia  

deverá ident i f icar adequadamente a parte,  advogado, ou estagiár io,  

que pretende acesso aos autos,  lavrando cer t idão, se necessár io for ;  

b)  no caso de serv idores públ icos,  do Juízo, do Ministér io Públ ico  

ou da po líc ia ,  somente terão acesso aqueles previamente designados 

e ident i f icados por sua matr ícula  funcional,  ou por de l iberação 

judic ia l  especí f ica.  

1.3.2.2.  Extensão do acesso 

Todo mater ia l  probatór io já produzido na invest igação cr imina l  

pode ser acessado (confer i r  i tem 2.3.2.1),  salvo no que concerne  

às d i l igênc ias em andamento, sob pena de sua frustração, caso 

em que a consulta  poderá ser indefer ida pe la autor idade 

judic iár ia competente,  vol tando a ser f ranqueada assim que 

concluídas as d i l igênc ias determinadas.  

Rotina:  

Havendo pedido de acesso aos autos de invest igação cr imina l  

com di l igênc ias em andamento, deverá ser aberta a conc lusão ao 

Juízo para dec isão indiv idual izada e mot ivada.  

1.3.2.3.  Dever  de s ig i lo  

Com o acesso aos autos ou extração de cóp ias,  f ica o requerente 

expressamente ciente de que a ele se estende o dever de sig i lo sobre 
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as informações constantes do fei to re la t ivas às partes que não são 

por ele  representadas.  

Rotina:  

O Juízo determinará o  registro do acesso aos autos e a cer t i f icação 

de quais a tos foram cop iados, fazendo constar advertência expressa 

ao requerente,  no momento do acesso aos autos,  do dever de sig i lo,  

nos termos expostos.  

( . . . )  

1.3.6.  Ret irada de autos com regime de publ ic idade restr i ta  

tendo em vista as rest r ições própr ias do regime de publ ic idade 

restr i ta,  somente poderão ser conhecidos os pedidos de ret i rada 

(carga) de autos que forem formulados por escr i to,  para f ins de 

adequado contro le de acesso aos autos.  

1.3.6.1.  procedimentos de invest igação 

em razão da sua natureza, é vedada a re t i rada (carga)  de autos de 

invest igação ( inquér i tos e procedimentos processuais)  com regime 

de pub l ic idade restr i ta,  assegurado aos procuradores dos 

invest igados e indic iados, o acesso às cópias que lhe interessarem. 

Dever  de sig i lo  

Com o acesso aos autos ou extração de cóp ias,  f ica o requerente 

expressamente ciente de que a ele se estende o dever de sig i lo sobre 

as informações constantes do fei to re la t ivas às partes que não são 

por ele  representadas.  

Rotina:  

a servent ia cer t i f icará quais a tos foram copiados, fazendo constar  

advertência expressa ao requerente,  no momento do acesso aos 

autos,  do dever de s igi lo ,  nos termos expostos.  

( . . . )  

1.3.6.3.  Arquivos de mídia  

É necessár io o estabelec imento de rot ina para assegurar a  

integr idade de arquivos de míd ia que eventualmente instruírem os 
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processos sob pub l ic idade restr i ta,  bem como sua disponibi l ização 

aos interessados.  

Rotina:  

a) a servent ia  deverá manter os arquivos de mídia em 

dupl ic idade, para que suas cópias de segurança f iquem 

arquivadas em secretar ia;  

b)  os arquivos que permanecerem acostados aos autos devem ser  

previamente ident i f icados;  

c)  as secretar ias das varas ou dos tr ibunais poderão, por meio  de 

determinação e mediante auxí l io do setor de informát ica do fórum,  

efetuar a repl icação de arquivos de mídia  d igi ta l ,  mediante 

requer imento por escr i to do interessado e fornecimento da mídia 

vi rgem, de tudo sendo lavrada a correspondente certidão.  

1.4.  Procedimento de interceptação de comunicações 

telefônicas e de s istemas de informát ica  e telemát ica No devido 

processo lega l def in ido na Lei n. º 9.296, de 1996, o contraditór io  

é postergado, de modo que o invest igado ou acusado só será  

int imado para se defender  quando encerrado o monitoramento.  

( . . . )  

1.4.14. Conclusão da di l igênc ia  

O resultado da interceptação deverá ser acompanhado de auto  

circunstanc iado, contendo o resumo das operações real izadas. (ar t .  

6º ,  § 2º ,  da Le i n.º  9.296/96)  

Deve ser concedida v ista ,  pr imeiro ao Ministér io Públ ico,  

depois,  se não houver mais nenhuma di l igênc ia a real izar,  que 

possa ser prejudicada com a o i t iva da defensor ia,  ao 

invest igado, ao acusado ou ao seu defensor.  

( . . . )  (gr i famos).  

Conforme se leitura da Resolução n.º 58/2009, do Conselho da 

Justiça Federal e do Manual Prático de Rotinas das Varas Criminais e de 
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Execução Penal, do Conselho Nacional de Justiça, pode-se extrair, s.m.j ., no 

que interessa ao nosso estudo, o seguinte: 

I) caberá a autoridade judicial  decretar e levantar o sigi lo no 

processo penal, conforme o caso; 

II) somente terão acesso a feitos sigilos, com autorização judicial ,  

as partes, os investigados, seus advogados e estagiários com poderes para 

tanto, além, obviamente, do juiz, do representante do Ministério Públ ico, do 

delegado de polícia e funcionários que os auxil iem; 

II I) o juiz pode indeferir o acesso a documentos e informações 

referentes a dil igências ainda não concluídas, cujo êxito exijam sigilo; 

IV) das mídias contendo informações sigi losas deverão ser fei tas 

cópia de segurança, que serão acauteladas em escaninho próprio; 

V) os servidores públicos, inclusive autoridades policiais, judiciais 

e o Ministério Público, têm o dever de manter o sigilo de informações 

sigilosas de que tenham conhecimento, sob pena de responsabi l idade criminal, 

estendendo-se essa obrigação às partes, advogados e estagiários em relação às 

informações constantes do processo relativas às partes não representadas pelo 

procurador; 

VI) considerando o dever de zelar pelo sigilo das informações, 

quando necessário, o juiz, ao prestar informações referentes a feitos penais 

gravados com sigilo interno a tribunais, deve mencionar o estritamente 

necessário ao entendimento da questão pelo colegiado, evitando detalhar 

operações concernentes a invest igações sigilosas, uma vez que o 

conhecimento indevido das informações prestadas, por si só, pode arruinar a 

investigação;  

VII) o dever de sigilo das informações prestadas transfere-se 

automaticamente ao tribunal processante do recurso. 
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Mais uma vez se verif ica que cabe ao juiz de primeiro grau 

decidir acerca do acesso a fei tos penais gravados com sigi lo, conforme o 

caso concreto.  

 

4.6 Decisões do STF em reclamações concernentes à Súmula 

Vinculante n.º 14 

 

A seguir, comentar-se-ão algumas decisões do STF83, proferidas em 

reclamações concernentes à Súmula Vinculante n.º 14, a fim de se demonstrar 

a gravidade da situação decorrente da edição da Súmula Vinculante n.º 14.  

Optou-se por manter a formatação constante no site do STF, a fim de dar 

destaque e fidelidade às decisões colhidas (as ênfases são nossas): 

 

Rcl 8483 / SP - SÃO PAULO 
RECLAMAÇÃO 
Relator(a):  Min. JOAQUIM BARBOSA 
Julgamento: 31/08/2009 

Publicação 

DJe-169 DIVULG 08/09/2009 PUBLIC 09/09/2009 

Partes 

RECLTE.(S): LUIS ROBERTO DEMARCO ALMEIDA 
ADV.(A/S): MARIA ELIZABETH QUEIJO E OUTRO(A/S) 
RECLDO.(A/S): JUIZ FEDERAL DA 7ª VARA CRIMINAL FEDE RAL DA PRIMEIRA 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO (PROCESSO Nº 2008. 61.81.011893-2) 

Decisão 

DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medi da liminar, ajuizada por 
LUIS ROBERTO DEMARCO ALMEIDA, contra atos do Juiz d a 7ª Vara Federal 
Criminal da Seção Judiciária de São Paulo, sob o ar gumento principal de 
violação da Súmula Vinculante nº 14  desta Corte. 
Extrai-se da reclamação que o Juízo da 7ª Vara Fede ral Criminal de São 
Paulo teria impedido o reclamante de ter acesso aos  autos do “inquérito 
policial” nº 2008.61.81.011893-2. 
Antes de manifestar-me sobre o pedido liminar, conc ernente à determinação 
para que fosse franqueado ao reclamante o acesso ao s referidos autos, 

                                                 
83 Fonte: http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp?. 
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solicitei informações ao juízo reclamado, que se ma nifestou às fls. 80-81 e 
100-111 ressaltando, dentre outras informações, que  os autos aos quais o 
reclamante busca amplo acesso não se referem a um i nquérito policial, mas 
sim a uma ação penal. 
A medida liminar foi deferida pelo Min. Celso de Me llo, que exercia a 
presidência desta Corte naquele momento (fls. 68-78 ) . 
É o relatório. 
Decido. 
A meu sentir, a presente reclamação é incabível, po is o pedido formulado 
pelo reclamante não se enquadra em nenhuma das duas  hipóteses permissivas 
inscritas no art. 102, inc. I, alínea “l”, da Const ituição Federal. 
A reclamação é instrumento constitucional processua l cuja finalidade 
precípua é assegurar a efetividade da jurisdição co nstitucional, seja para 
preservar a competência desta Suprema Corte, seja p ara garantir a 
autoridade de suas decisões. 

A dupla função constitucional a que alude o art. 10 2, I, “l”, da 
Constituição Federal, não atribuiu à reclamação a q ualidade de sucedâneo 
recursal nem tampouco a configurou como instrumento  viabilizador do reexame 
do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, destac o, dentre outros tantos, 
o seguinte julgado: 
“(...) O remédio constitucional da reclamação não p ode ser utilizado como 
um (inadmissível) atalho processual destinado a per mitir, por razões de 
caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame 
direto do Supremo Tribunal Federal. 
Precedentes. (...).” (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. C ELSO DE MELLO, Pleno) 
O objetivo da presente Reclamação é questionar even tual descumprimento do 
entendimento desta Corte cristalizado no enunciado da Sumula Vinculante nº 
14 ,  o qual transcrevo: 
(...). 
Ocorre que, conforme informações prestadas pela aut oridade reclamada, os 
autos indicados pelo reclamante são de uma ação pen al que tramita sob 
segredo de justiça, cuja denúncia foi recebida em 2 5.05.2009 (conforme 
decisão de fls. 82-96), data esta anterior à distri buição da presente 
reclamação. Este fato é de conhecimento do reclaman te, uma vez que na 
petição de fls. 143-149, subscrita pelos seus patro nos, foi citada diversas 
vezes a expressão “ação penal nº 2008.61.81.011893- 2”, sendo mencionado 
ainda que os “fatos foram investigados nos autos do  inquérito policial nº 
2008.61.81.011893-2 (hoje, ação penal, em razão do recebimento da 
denúncia)”. 
Além disso, o reclamante não figura como réu na aludida ação pe nal, fato 
este que o torna carecedor de interesse de agir . 
Assim, considerando que a Súmula Vinculante nº 14 l imita-se a assegurar o 
amplo acesso aos elementos de prova já documentados  em procedimento 
investigatório realizado por órgão com competência de poder de polícia, não 
há que se falar em violação de sua autoridade em de corrência de suposta 
restrição de acesso aos autos de uma ação penal que  tramita sob segredo de 
justiça e por uma parte carente de legitimidade, ha ja vista que o 
reclamante, repito, não é réu na referida ação pena l . 
Dessa forma, entendo que o enunciado da Súmula Vinc ulante nº 14 não se 
aplica à hipótese dos autos. 
Do exposto, nego seguimento à reclamação  (art. 21, § 1º, do Regimento 
Interno do Supremo Tribunal Federal). 
Por conseguinte, casso a liminar de fls. 68-78, que somente foi defe rida 
por adotar como premissa a informação inicialmente prestada pelo reclamante 
no sentido de que havia restrição de acesso aos aut os de inquérito  
policial . Arquivem-se os autos. Publique-se. 
Brasília, 31 de agosto de 2009. 
Ministro JOAQUIM BARBOSA . 
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COMENTÁRIOS 

Trata-se de reclamação contra Juiz Federal, alegando o reclamante 

descumprimento da Súmula Vinculante n.º 14, com pedido de vista de autos 

de ação penal que tramita sob segredo de justiça. 

A l iminar foi  concedida pelo Ministro Celso de Mello, garantindo o 

acesso do reclamante aos autos da ação penal sigi losa, aparentemente na 

ausência do Ministro Relator Joaquim Barbosa. 

A autoridade reclamada informa que o reclamante não é parte no 

fei to, que se trata de ação penal, e não de inquérito pol icial , como afirma o 

reclamante. 

O Ministro Joaquim Barbosa, negando seguimento ao pedido, cassa 

a l iminar concedida, por entender sua improcedência. 

Ora, sabe-se que a reversibil idade da medida, apesar de não possuir  

caráter absoluto, é pressuposto essencial para concessão de l iminar. 

Em se tratando de acesso a procedimento investigatório sigiloso, 

a medida l iminar mostra-se irreversível, considerando-se que, quase 

sempre, suas consequências serão irremediáveis, seja pela invasão da 

intimidade do investigado, seja pelo prejuízo à efetividade da 

investigação.  

Visto isso, a concessão de l iminar para acesso a procedimento 

investigatório penal sigiloso deve ser precedida de todas as cautelas, 

fazendo-se, em tal situação, imprescindível a informação da autoridade 

reclamada.   

Na reclamação analisada, foi indevidamente concedida l iminar, 

uma vez que o reclamante sequer era parte no processo. Tal 

procedimento, a nosso ver, é inconcebível, prestando-se a demonstrar a 

impertinência da Súmula Vinculante n.º 14.  
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Rcl 9853 / RJ - RIO DE JANEIRO 
RECLAMAÇÃO 
Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE 
Julgamento: 15/03/2010 

Publicação 

PROCESSO ELETRÔNICO 
DJe-058 DIVULG 30/03/2010 PUBLIC 05/04/2010 

Partes 

RECLTE.(S)          : LEONARDO MONTEIRO VILLARINHO E OUTRO(A/S) 
ADV.(A/S)           : CARLOS EDUARDO MACHADO E OUTR O(A/S) 
RECLDO.(A/S)        : DELEGADO TITULAR DA DELEGACIA  DE HOMICÍDIOS DE 
NITERÓI 
RECLDO.(A/S)        : JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMI NAL DA COMARCA DE 
ARARUAMA 
INTDO.(A/S)         : SÉRGIO ROBERTO EGGER DE MOURA  

Decisão 

1.  Trata-se de reclamação constitucional, com pedi do de liminar, fundada 
no art. 103-A, § 3º, da Constituição da República, ajuizada por Leonardo 
Monteiro Vilarinho e outros contra atos emanados do  Delegado Titular da 
Delegacia de Homicídios de Niterói/RJ e do Juiz de Direito da Vara Criminal 
da Comarca de Araruama/RJ, que supostamente teriam contrariado o enunciado 
da Súmula Vinculante 14. 
Informam os reclamantes que atuam em favor de Sérgi o Roberto Egger de 
Moura, vereador do município de Araruama/RJ , preso cautelarmente desde 
26.01.2010 em razão da decisão proferida pelo magis trado da Vara Criminal 
da Comarca de Araruama/RJ. 
Alegam não terem obtido acesso ao Inquérito Policia l 36/2009 da Delegacia 
de Homicídios de Niterói (processo 0000588-94.2010. 8.19.0052). Sustentam, 
dessa maneira, a violação do enunciado da Súmula Vi nculante 14 e do art. 
7º, XIV, da Lei 8.906/94 . 
Contra tal situação, a defesa impetrou o HC 0003816 -39.2010.8.19.0000 ao 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, qu e não apreciou o pedido 
de liminar. 
Requerem a concessão de provimento cautelar, para q ue se determine a “vista 
e autorização para a extração de cópia integral dos  autos do inquérito  
policial nº 36/2009, da Delegacia de Homicídios de Niterói (proc. nº 
0000588-94.2010.8.19.0052), ou alternativamente, se jam os mesmos 
imediatamente requisitados às autoridades reclamada s ”. 
2.  No dia 04.02.2010, determinei a solicitação de informações às 
autoridades reclamadas. 
Em resposta ao Ofício 368/R, deste Supremo Tribunal  Federal, o Delegado da 
Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro apontou q ue : 
“(...). 
O interessado SÉRGIO ROBERTO EGGER DE MOURA foi pre so no dia 26/01/2010 por 
força de mandado de prisão temporária decretado pel o MM Juízo de 
Araruama/RJ, uma vez que é apontado como autor de HOMICÍDIO QUALIFICADO 
(2X) C/C OCULTAÇÃO DE CADÁVER (2X), em razão do con junto probatório 
constituíd o. 
No mesmo Inquérito Policial, que deu origem a decre tação da medida cautelar 
restritiva de direito – prisão temporária –, também  foi deferida a ordem de 
busca e apreensão no sítio do interessado, quando e ntão foram encontrados 
em seu poder uma arma de calibre restrito e muniçõe s de vários calibres . 
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Portanto, até o presente momento constam contra o i nteressado duas prisões 
cautelares em andamento, uma razão do estado de fla grante delito e aa outra 
de caráter cautelar prevista na Lei nº 7.960/89 c/c  a Lei nº 8.072/90. 
(...). 
Primeiramente, a Autoridade Policial esclarece que o Inquérito Policial 
036/09 desta DHNSG, realmente tramita com Ordem Jud icial determinando o 
SIGILO das investigações . 
No entanto, em momento algum foi realizado algum at o por esta Autoridade 
Policial, visando impedir aos reclamantes o exercíc io laborativo de seu 
ofício, tão pouco foi impedida a vista dos autos ou  a extração de cópias 
dos autos do Inquérito Policial. 
Em verdade, cumprindo determinação judicial, em obe diência ao Enunciado 14  
da Súmula Vinculante do STF, foram fornecidas cópia s dos autos nos dias 
02/02/2010, 04/02/2010 e 08/02/2010, aos reclamante s, bem como demais 
advogados representante dos demais presos, que poss uíam procuração nos 
autos . 
(...). 
A fim de comprovar que não houve em momento algum a fronta aos termos do 
enunciado, tão pouco qualquer ilicitude na atuação da Autoridade Policial, 
é juntado à presente informação cópias das certidõe s exaradas pela Chefe do 
Cartório desta Unidade de Polícia Especializada, da ndo conta dos dias em 
que estiveram os patronos dos indiciados e procedim entos adotados, da 
decisão judicial em que é abordado o tema referente  ao Enunciado 14 da 
Súmula Vinculante do STF e por derradeiro a cópia d o APF 002/2010 e do 
despacho do referido auto.” 
Por sua vez, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Araruama/RJ 
informou que : 
“(....). 
No ano de 2003 foi instaurado inquérito policial à 118ª Delegacia de 
Polícia de Araruama, Rio de Janeiro, para investiga r crime de homicídio 
duplamente qualificado praticado contra os senhores  Elvis Ribeiro Nogueira 
e Alexandre Tuler da Silva. 
O Reclamante e os Policiais Militares ..., foram ap ontados como suspeitos 
de terem sido os agentes do delito. 
(...). 
Durante alguns anos percebeu-se que a delegacia dis trital local, sem 
qualquer justificativa aparente, não estava realiza ndo as atividades 
investigatórias a contento, motivo pelo qual o inqu érito policial 
respectivo foi avocado por duas vezes para outras u nidades policiais . 
No ano de 2009, o caso passou a ficar sob a respons abilidade da Delegacia 
de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), que  deu continuidade às 
investigações promovendo nova oitiva dos investigad os e de mais outras 
testemunhas. 
No decorrer das diligências surgiram várias informa ções e foram colhidos 
alguns depoimentos relevantes para elucidação do cr ime. 
Diante desse quadro, entendeu por bem a Autoridade Policial, com parecer 
favorável do Ministério Público local, em solicitar  a prisão temporária do 
ora Reclamante e dos demais investigados acima nomi nados. 
Na representação dirigida a este juízo esclareceu-s e a necessidade da 
custódia temporária dos investigados em razão das d eclarações prestadas em 
sede policial por algumas pessoas que chegaram a de monstrar grande temor 
por suas vidas . Uma das testemunhas asseverou que com a custódia do 
Reclamante e seus supostos comparsas certamente out ras pessoas se 
encorajariam para dizerem o que sabem. 
(...). 
O fato é que no próprio dia 28 de janeiro, tendo em  vista o indeferimento 
de vista dos autos em despacho da lavra do Delegado  de Polícia Reclamado, 
proferi decisão de sete laudas com a seguinte concl usão: 
“Posto isso, profiro as decisões a seguir que dever ão ser observadas pela 
Autoridade Policial e seus agentes, pelo membro do Ministério Público e 
seus funcionários e pelos serventuários do Poder Ju diciário: 1) DECRETO O 
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SIGILO nas investigações não efetivadas e o SEGREDO  DE JUSTIÇA em relação 
aos dados qualificativos das testemunhas cujas decl arações encontram-se 
acostadas aos autos, podendo ser formado procedimen to apartado para as 
diligências em curso; 2) DEFIRO EM PARTE vista dos autos somente pelos 
advogados devidamente constituídos nos autos pelos indiciados, sendo vedado 
o acesso às diligências ainda em curso ou aos dados  qualificativos das 
testemunhas cujas declarações já foram acostadas; 3 ) DETERMINO que ao ser 
realizada vista dos autos, a Autoridade Policial ou  o escrivão da serventia 
da Vara Criminal de Araruama providencie o acompanh amento de um agente ou 
servidor para serem promovidas cópias reprográficas , com a absoluta 
observância do que aqui foi decidido ...” 
(...). 
Restou claro na decisão por mim proferida nos autos  do inquérito policial 
em curso na DHNSG o resguardo do direito dos patron os do Reclamante em 
terem acesso ao inquérito aludido, com as restriçõe s relativas às 
diligências ainda em curso e às qualificações das t estemunhas para se 
garantir o trabalho investigativo da Autoridade Pol icial, e resguardar a 
integridade daqueles que resolveram depor os fatos em apuração . 
Para que não pairem dúvidas sobre a questão, oficie i ao Delegado da DHNSG 
para que esclarecesse sobre o que foi alegado no me smo sentido no habeas 
corpus dirigido a uma das Câmaras Criminais do Trib unal do Rio de Janeiro, 
sendo-me informado que, na forma da decisão proferi da por este juízo, houve 
vista dos autos por parte dos patronos dos investig ados, inclusive do 
Reclamante, que escolheram as peças relevantes e pr omoveram cópias 
reprográficas respectivas, conforme informações e c ertidões que seguem em 
anexo, que como é do conhecimento geral, possuem a presunção de legalidade 
e legitimidade. 
(...). 
Diante desse quadro, seria de todo imprudente, a me u ver, se dar 
continuidade às investigações com o Reclamante e os  demais indiciados 
soltos, ainda mais com as suspeitas levantadas pela  Autoridade Policial, 
como bem esclarecido no decisum acima destacado, de  que todos fariam parte 
de uma associação criminosa conhecida no Estado do Rio de janeiro como 
“milícia”, no caso específico dos autos, com larga atuação na Cidade de 
Araruama e em outros Municípios da Região dos Lagos . 
Consigno também que o Reclamante e parte dos demais  indiciados estão sendo 
investigados em outro feito por suposta participaçã o em uma trama com o 
objetivo de assassinarem dois Promotores de justiça , um Delegado de 
Polícia, um investigador da Polícia Civil e uma Mag istrada, todos 
Autoridades do Estado do Rio de Janeiro . 
(...). 
Há possibilidade que outros Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro 
façam parte da associação criminosa que o Reclamant e supostamente 
chefiaria . Com isso, não se pode simplesmente garantir que os mesmos não 
possam interferir nas investigações se tiverem conh ecimento das atividades 
da Autoridade Policial da DHNSG . 
Mantendo-se a decisão impugnada certamente se terá maior efetividade nas 
diligências a serem realizadas com o objetivo de en contrar o local onde 
estariam os cadáveres ou restos mortais das vítimas , bem como se 
viabilizará que outras testemunhas compareçam em se de policial para 
prestarem declarações sobre o crime em apuração. 
Assim, s.m.j., não houve qualquer cerceamento incon stitucional ou ilegal no 
exercício da atividade profissional dos patronos do s investigados, tampouco 
inobservância por este juízo do que dispõe a súmula  vinculante já 
destacada, rememorando-se que pelo que consta das certidões policiais 
alguns dos muitos advogados do Reclamante tiveram a cesso aos autos do 
inquérito e ainda extraíram cópias das peças que en tenderam como 
relevantes . 
(...). 
Quando do cumprimento do mandado de busca e apreens ão e do mandado de 
prisão temporária expedidos contra o Reclamante, es te acabou também sendo 
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preso em flagrante por manter sob sua guarda uma pi stola calibre 40; 03 
(três) carregadores de armas de fogo; 109 (cento e nove) munições calibre 
40; 21 (vinte e uma) munições calibre 12; 100 (cem)  munições calibre 22 
MINI MAG e ainda animais silvestres em cativeiro, t udo sem autorização e em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar , conforme cópia anexa.” 
3.  Ressalte-se, inicialmente, que a via estreita d a reclamação 
(Constituição, art. 102, I, l) pressupõe o descumpr imento de decisão do 
Supremo Tribunal Federal proferida em controle abst rato de 
constitucionalidade, a ocorrência de usurpação de s ua competência 
originária ou a desobediência a súmula vinculante. Logo, seu objeto é, e só 
pode ser, a verificação de uma dessas hipóteses, pa ra se sanar 
imediatamente o abuso, acaso verificado. 
O art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal tem a s eguinte redação: 
(...) 
4.  Eis o teor do enunciado da Súmula Vinculante 14 : 
(...). 
Destaco ainda o excerto do voto do eminente Ministr o Cezar Peluso proferido 
no julgamento da súmula vinculante: 
“... uma coisa são os elementos de prova já documen tados. Quanto a estes 
elementos de prova já documentados, não encontro mo do de restringir o 
direito dos advogados em defesa dos interesses do c liente envolvido nas 
investigações. Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, a ções e 
diligências da autoridade policial que também compõ em o inquérito. A 
autoridade policial pode, por exemplo, proferir des pacho que determine 
certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-l as; a esses despachos, a  
essas diligências, o advogado não tem direito de ac esso prévio, porque 
seria concorrer com a autoridade policial na invest igação e, evidentemente, 
inviabilizá-la. ” 
Assim, na sessão de julgamento que aprovou o referi do enunciado, ratificou-
se a jurisprudência anterior desta Suprema Corte no  sentido de que “ o 
direito do indiciado, por seu advogado, tem por obj eto as informações já 
introduzidas nos autos do inquérito, não as relativ as à decretação e às 
vicissitudes da execução de diligências em curso ” – HC 87.827/RJ, rel. Min. 
Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ 23.06.06. 
5.  Consoante as informações prestadas pelo magistr ado de primeira 
instância, registro que o próprio ato atacado restr ingiu o acesso dos 
reclamantes ao inquérito policial somente em relaçã o às investigações não 
efetivadas, sendo que a vista de tais elementos de prova frustraria o 
andamento das investigações. 
Ademais, foi decretado segredo de justiça quanto ao s dados qualificativos 
das testemunhas cujas declarações encontram-se acos tadas aos autos, visto 
que há notícia nos autos do fundado temor de sofrer em atentados ou 
represálias. 
Ao fim, foi deferida em parte a vista dos autos pel os reclamantes 
devidamente constituídos como advogados nos autos p elo indiciado, sendo 
vedado apenas o acesso às diligências ainda em curs o ou aos dados 
qualificativos das testemunhas cujas declarações já  foram acostadas. 
6.  Desse modo, não vislumbro a presença do requisito d o fumus boni iuris 
para a concessão da tutela pleiteada.  
7.  Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar . 
Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (RI STF, art. 160). 
Publique-se. 
Brasília, 15 de março de 2010. 
Ministra Ellen Gracie . 
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COMENTÁRIOS 

O inquéri to policial em questão apura crimes gravíssimos 

(homicídios, ocultação de cadáveres, porte i legal de arma, crime ambiental).  

Infere-se que os reclamantes seriam investigados também por formação de 

milícia e possível trama objetivando assassinato de autoridades públ icas. O 

texto sugere, ainda, fortes indícios de corrupção por agentes públicos, em 

favor do investigado, consubstanciada na investigação insuficiente do caso. 

O sigilo foi imposto, pela autoridade judicial, somente em relação 

às dil igências em curso e à qual if icação das testemunhas, que nit idamente 

temiam por suas vidas, evidenciando-se, assim, a periculosidade dos 

investigados, exercendo um deles o cargo de vereador! 

O reclamante encontra-se preso em flagrante por porte i legal de 

arma de fogo e crime ambiental, não obstante decreto anterior de sua prisão 

temporária. 

Os advogados do reclamante tiveram, por várias vezes, acesso aos 

autos do inquérito, inclusive deles extraindo cópia, sendo-lhes negado 

conhecimento apenas à parte das dil igências em curso, cujo sigilo mostrava-se 

imprescindível à investigação, e à quali f icação de testemunhas, com o fito de 

protegê-las, tudo em conformidade com a ordem judicial correspondente. 

A Ministra agiu corretamente, solicitando prévias informações 

às autoridades reclamadas e negando a l iminar.  

Não obstante desconhecimento de maiores informações sobre o 

caso, percebe-se provável ignorância, por parte dos advogados dos 

investigados, quanto à aplicação da Súmula Vinculante n.º 14, ou, assim 

não sendo, clara má-fé, ao afirmarem perante o STF que não tiveram 

acesso aos autos do inquéri to policial em questão, o que se presta a 

comprovar nossa af irmação quanto ao uso despropositado dessa súmula.  

Isso impõe a necessidade de se ratif icar a imprescindibil idade 

das informações das autoridades reclamadas, em casos de decisões sobre 
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pedido l iminar de acesso a procedimentos investigatórios penais sigilosos, 

considerando-se a gravidade das conseqüências do deferimento indevido.  

 

Rcl 9054 / DF - DISTRITO FEDERAL 
RECLAMAÇÃO 
Relator(a):  Min. CARLOS BRITTO 
Julgamento: 19/10/2009 

Publicação 

DJe-208 DIVULG 05/11/2009 PUBLIC 06/11/2009 

Partes 

RECLTE.(S)          : CONSTRUTORA OAS LTDA 
ADV.(A/S)           : ROBERTO LOPES TELHADA 
RECLDO.(A/S)        : JUIZ FEDERAL DA 12ª VARA FEDE RAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA 
DO DISTRITO FEDERAL (PROCESSO Nº 2007.34.00.001746- 0) 

Decisão 

DECISÃO: Vistos, etc. 
A Construtora OAS Ltda. ajuíza reclamação constituc ional contra decisão do 
Juízo Federal da 12ª Vara da Seção Judiciária do Di strito Federal, 
proferida nos autos do inquérito policial nº 2007.3 4.00.001746-0. Alega 
afronta à  autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal ( Súmula 
Vinculante nº 14 ), para o que noticia haver postulado ao Juízo recl amado 
“vista dos procedimentos investigatórios e/ou caute lares que lá tramitam”. 
E o fez em decorrência de notícias jornalísticas de  que o Juízo reclamado 
expedira ordem de busca e apreensão, cujo alvo seri a a reclamante. Mais: a) 
a medida, apesar de noticiada pela imprensa, ainda não foi executada; b) 
não lhe foi dado conhecimento do teor e amplitude d a ordem cautelar de 
busca e apreensão ; c) o deferimento, pelo Juízo reclamado, do pedido  de 
vistas do inquérito policial não retira a ofensa à Súmula Vinculante nº 14, 
porquanto nos autos do inquérito não constam a repr esentação policial, a 
manifestação do Ministério Público e a decisão que determinou a busca e 
apreensão; d) “havendo prova documentada lhe [ao juiz] é vedado d ecidir 
qual e que prova é conveniente dar ciência à defesa ”, ainda que “as medidas 
findas” guardem relação com as que estão em andamen to ; e) o tempo decorrido 
entre a data (02/09) da medida cautelar e o ajuizam ento da presente 
reclamação afasta a urgência e, com isso, retira a necessidade de sigilo do 
provimento acautelatório de busca e apreensão. Daí postular a concessão de 
medida liminar para determinar ao Juízo reclamado q ue abra “vista dos 
procedimentos investigatórios e/ou cautelares que l á tramitam, em especial 
aqueles documentados que guardam relação aos supost os fatos delituosos”. No 
mérito, pede que se “conceda à defesa do reclamante  acesso a todos os 
elementos de prova referentes ao inquérito 2007.34. 00.001746-0, que já se 
encontrem documentados em procedimento investigatór io que lhe digam 
respeito”. 
2. Este o relatório. Decido. Fazendo-o, anoto, de s aída, que o presente 
pedido guarda relação com investigações de supostas  práticas de fraudes a 
licitação, tráfico de influência e outros ilícitos ligados à execução de 
obras públicas . Investigação com mais de dois anos de duração, ai nda 
segundo notícias jornalísticas, citadas pelo autor.  
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3. Pois bem, para o desate da questão, transcrevo p assagens de decisões do 
Juízo reclamado, o que faço a partir da petição ini cial: 
[...] a ciência da providência cautelar deferida po deria obstaculizar a 
realização da diligência ordenada e com isso inviab ilizar a própria 
investigação. 
Com efeito, nos moldes da Súmula Vinculante nº 14, é direito do investigado 
e do seu defensor ter ciência das informações exist entes no inquérito 
policial, bem como das diligências já efetivadas e incorporadas formalmente 
ao processo. 
No presente caso há diligências em execução, óbice,  portanto, ao 
deferimento, neste momento, do pedido de vistas da medida cautelar 
formulada. 
Quanto ao conhecimento dos dados oriundos da quebra  do sigilo telefônico, 
embora a medida já não esteja mais em curso, o fato  é que mantém ligação 
com as demais cautelares pendentes de cumprimento, não havendo conveniência 
de, neste momento, dar-se vista daquelas que eventu almente não tenham sido 
acostadas ao inquérito (sobre o qual as partes já t êm conhecimento) 
(grifei) 
4. Como realcei em meu breve relatório, o reclamante p retende mais que uma 
simples vista do inquérito policial, dado que esta já lhe foi deferida 
(item 7 da petição inicial). O que efetivamente pos tula a Construtora OAS é 
o acesso: a) à representação policial, à manifestaç ão do Ministério Público 
e à decisão do Juízo que viabilizou a busca e apree nsão; b) às provas já 
documentadas, ainda que relacionadas com diligência s em curso. Em suma, 
acesso aos dados decorrentes da quebra do sigilo te lefônico (item 12 da 
petição inicial) . 
5. Antes de prosseguir, transcrevo, agora, o verbet e da Súmula Vinculante 
nº 14 deste nosso Supremo Tribunal Federal: 
É direito do defensor, no interesse do representado , ter acesso amplo aos 
elementos de prova que, já documentados  em procedimento investigatório 
realizado por órgão com competência de polícia judi ciária, digam respeito 
ao exercício do direito de defesa.(grifei) 
6. Conforme visto, grifei propositadamente a expres são “já documentados”, 
devido a sua relevância para o desate da presente r eclamação. E o que nos 
ajuda a esclarecer o sentido da referida expressão são os debates prévios à 
edição da Súmula Vinculante nº 14. Confira-se: 
Por outro lado, a redação sugerida pelo requerente já exclui da 
determinação contida na súmula as diligências em an damento, o que afasta o 
argumento do Ministério Público Federal de que o ac esso ao advogado do 
indiciado aos autos poderia implicar em obstáculo à  efetividade da 
atividade investigatória. No tocante às diligências  já realizadas, 
portanto, de acordo com o posicionamento jurisprude ncial firmado nesta 
Suprema Corte, entendo que deve ser assegurada vist a dos autos ao advogado 
constituído pelo investigado.  (Min. Menezes Direit o) 
Essa ementa responde às preocupações do Ministro Ca rlos Britto [...]. Por 
isso, da ementa consta textualmente: “ter acesso am plo aos elementos que, 
já documentados”. Isto é, elementos de prova. Por i sso, tal ementa, a meu 
ver, resguarda os interesses da investigação crimin al, não apenas das 
diligências em andamento, mas ainda das diligências  que estão em fase de 
deliberação. [...] Há certos elementos que, embora já concluídos, indi cam a 
necessidade de realização de outros. Não é fácil. É  questão grave . 
Há certas diligências cuja realização não se exaure  em si mesma, mas aponta 
para outras. [...] O que não poderão evitar é apena s isso, e que me parece 
fundamental na súmula: os elementos de prova já coligidos, mas que não 
apontem para outras diligências, que não impliquem conhecimento do programa 
de investigação . (Min. Cezar Peluso) 
7. Bem de ver que as passagens acima transcritas demon stram o cuidado deste 
nosso Supremo Tribunal Federal para não inviabiliza r a persecução penal. 
Dever, esse, que, em realidade, é do Estado. Dever do Estado, direito e 
garantia da sociedade . Isto porque visa, em última análise, à proteção d o 
meio social. Quanto ao acesso dos investigados aos autos de inquéritos 
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policiais (ao que lá se encontra documentado, disse mos), implica falar que 
o direito fundamental protegido é o da defesa pesso al do investigado. 
Direito, contudo, que não é de inviabilizar a própr ia persecução penal, 
embora, reconheça-se, não possa haver legítima pers ecução penal com o 
descarte daqueles direitos constitucionais do inves tigado, ou do réu, em 
processo criminal, conforme o caso. 
8. As coisas demandam um permanente esforço de calibra ção ou de concreta 
otimização . Conforme pude verbalizar quando da discussão da p roposta de 
redação da Súmula Vinculante nº 14, os direitos fun damentais protegidos 
são, sobretudo, o de não auto-incriminação e o de a companhamento, em 
ocasião apropriada, de todo e qualquer material ind iciário de crime. 
Confira-se: 
O inquérito policial é de previsibilidade constituc ional implícita e também 
explícita. [...] a Constituição contrabalança a lis ta dos direitos 
individuais, neles embutido o tema da ampla defesa e do contraditório, com 
o dever do Estado de investigar criminalmente na pe rspectiva de detectar 
infrações penais e identificar os respectivos autor es. [...] 
Se, de um lado, temos direitos e garantias individu ais em matéria penal, de 
lastro constitucional, também de lastro constitucio nal temos a consagração 
do princípio da justiça penal eficaz. [...] 
Penso, portanto, que a redação da súmula deve encer rar um mandado de 
otimização. Ela deve ter a virtude de consubstancia r um verdadeiro mandado 
de otimização ou de conciliação entre princípios ig ualmente 
constitucionais. De uma parte, falemos do princípio  da ampla defesa; de 
outra parte, o princípio da justiça penal eficaz. E  aí, me parece que a 
redação da súmula comportaria uma discussão um pouq uinho mais aprofundada. 
Por exemplo: eu faço uma distinção entre autos do i nquérito policial e 
diligências processadas nos autos, vale dizer, entr e investigação e 
diligências concretizadoras da investigação. A inve stigação policial como 
um todo, uma espécie de continente; e as diligência s como meios de 
operacionalizar a investigação. A investigação se d á por meio de sucessivas 
diligências. Eu me perguntaria: nós deveríamos cons agrar na súmula o 
direito irrestrito dos advogados aos autos da inves tigação ou das 
diligências, de cada diligência já concluída? Claro  que estou falando de um 
receio que é justo, de que o conhecimento prévio da  diligência comprometa 
toda a linha de investigação. E comprometendo toda a linha de investigação, 
o princípio da justiça penal eficaz resultaria vuln erado. 
9. Daqui se segue a compreensão de peças “já documentadas”, tal como está 
na Súmula Vinculante nº 14, são apenas os documento s decorrentes de 
diligências findas, e cujo acesso já não comprometa  a eficácia da 
investigação policial . Em palavras outras, só é de ser juntado aos autos d o 
inquérito o que não comprometa a continuidade das i nvestigações (um dever 
de ofício, e não uma faculdade da autoridade polici al, do Ministério 
Público ou do Juiz, porque estes devem zelar pela e ficácia das respectivas  
funções) . Comprometimento, esse, verificável também no caso d e diligências 
encerradas, mas cujo conteúdo dê origem a outras di ligências conexas . 
Afirmação de todo evidente nas escutas telefônicas lícitas. Sabido que tais 
escutas, em regra, são as matrizes de todas as prov as. Ademais, é natural 
que os juízes, ao negarem acesso à “quebra do sigil o telefônico”, apenas 
motivem sua negativa nos casos de conexão com outra s diligências em 
andamento . 
10. À derradeira, o tempo decorrido (menos de trint a dias entre a suposta 
data do deferimento dos mandados de busca e apreens ão e a pendência da 
efetivação dos mesmos) não autoriza a conclusão for mulada pelo reclamante, 
qual seja: o tempo decorrido gera, automaticamente,  o direito de acesso aos 
documentos referentes às diligências não efetivadas . No presente caso, 
observo que o inquérito policial envolve investigaç ão de fatos vinculados a 
obras públicas (possíveis fraudes a licitações e co ntratos 
administrativos), abrangendo numerosas empreiteiras  e diversos servidores 
públicos. Tudo a demonstrar que a preparação das op erações de busca e 
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apreensão, possivelmente espalhadas na imensidão do  território nacional, 
demandará tempo razoável de planejamento e execução . 
11. Esse o quadro, não há nos autos qualquer elemento que demonstre, m esmo 
precariamente, afronta à autoridade da decisão dest e nosso Supremo Tribunal 
Federal (Súmula Vinculante nº 14). Pelo que nego se guimento à reclamação , o 
que faço com fundamento no § 1º do art. 21 do RI/ST F. Dou por prejudicado  
Ministro Carlos Britto . 

 

COMENTÁRIOS 

Cuida esse inquérito policial de crimes graves: fraudes a l icitação, 

tráfico de influência e outros i l ícitos l igados à execução de obras públicas. 

A reclamante alega, em suma, afronta à Súmula Vinculante n.º 14, 

uma vez que não lhe foi dado conhecimento integral dos autos da 

investigação, notadamente da ordem de busca e apreensão, que ainda não fora 

cumprida, e aos dados decorrentes da quebra do sigilo telefônico, afirmando 

que o juiz não pode restringir os documentos a quais o invest igado tem direito 

de acesso, ainda que as medidas findas guardem relação com as que estão em 

andamento. 

Citando trechos de votos concernentes à edição da Súmula 

Vinculante n.º 14, o Ministro esclarece que houve interpretação equivocada 

pela reclamante desse instituto, lembrando que nem sempre é possível o 

acesso a elementos de prova já concluídos, quando seu sigilo se fizer 

necessário à conclusão de outras provas, conforme o caso concreto, fazendo 

alusão ao princípio da proporcionalidade: “(.. .) As coisas demandam um 

permanente esforço de calibração ou de concreta otimização (.. .)” .  

Assevera, ainda, que é dever (e não faculdade) da autoridade 

policial, do Parquet e do juiz resguardar o sigilo, quando assim exigirem as 

investigações, em face do dever de proteção social do Estado, concluindo pela 

improcedência do pedido da reclamante. 

Mais uma vez se verif ica a impertinência da Súmula Vinculante 

n.º 14, dando margem, como dito, a todo tipo de interpretações, 

equivocadas ou maliciosas. Essa decisão confirma a necessidade de análise 
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de cada caso concreto e apl icação do princípio da proporcionalidade, ao 

se decidir sobre pedidos de acesso a investigações criminais sigilosas.  

 

Rcl 10045 / RJ – RIO DE JANEIRO 
RECLAMAÇÃO 
Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO 
Julgamento: 26/09/2010 

Publicação 

PROCESSO ELETRÔNICO 
Dje-186 DIVULG 01/10/2010 PUBLIC 04/10/2010 

Partes 

RECLTE.(S)          : A. M. 
ADV.(A/S)           : PRISCILA CORREIA GIOIA E OUTR O(A/S) 
RECLDO.(A/S)        : JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA FEDER AL CRIMINAL DA SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO 
INTDO.(A/S)         : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES)      : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA  

Decisão 

DECISÃO 
PROCESSO PENAL – ACESSO A ELEMENTOS – VERBETE VINCULANTE Nº 14 DA SÚMULA DO 
SUPREMO – LIMINAR DEFERIDA. 
1. A Assessoria prestou as seguintes informações: 
O reclamante afirma que o Juízo da 2ª Vara Federal Criminal da Seção 
Judiciária do Rio de Janeiro, não observando o disp osto no Verbete 
Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, tem o bstado o acesso dos 
defensores dos réus a todo o acervo probatório que compõe a Ação Penal nº 
2006.51.01.523722-9, especialmente às 152 mídias ju ntadas ao processo, 
contendo laudos periciais, e-mails apreendidos, lig ações telefônicas 
gravadas mediante interceptação . 
Pede a concessão de liminar visando assegurar o amp lo acesso dos defensores 
dos réus a todo o acervo probatório que compõe a me ncionada ação penal, em 
curso na 2ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciár ia do Rio de Janeiro, em 
especial às mídias que se encontram acauteladas na secretaria do Juízo. No 
mérito, pleiteia a confirmação da medida acautelado ra para determinar ao 
Juízo Federal o cumprimento do disposto no Verbete Vinculante nº 14 da 
Súmula do Supremo, garantindo-se a ciência de todos  os atos e termos do 
processo. 
Solicitadas informações, a autoridade reclamada esc lareceu que, em atenção 
ao pleito formulado pela defesa, proferiu despacho no qual anotou estar 
sendo ultimada a reprodução dos CDs pela Secretaria , após o que as partes 
seriam intimadas para se manifestarem acerca do int eresse nas mídias . 
O reclamante, instado a informar sobre o interesse no prosseguimento do 
processo, encaminhou petição eletrônica, em 16 de j unho de 2010, afirmando 
que ainda não teve acesso à integra do acervo proba tório pertinente à 
referida ação penal, pois o magistrado ressaltara que o acesso às mídias 
somente seria facultado aos defensores após provide nciada uma cópia de 
segurança pela Secretaria da 2ª Vara Federal Crimin al da Seção Judiciária 
do Estado do Rio de Janeiro . 
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Com a petição acima mencionada foi recebida cópia d o despacho proferido 
pelo Juízo da 2ª Vara Federal Criminal, do seguinte  teor: 
[...] 
3. Considerando o teor do ofício de fls. 3.817/8, a ssim como os contatos 
verbais efetuados pela Administração com a Direção de Secretaria deste 
Juízo, dando conta da ampliação da capacidade de ar mazenamento do drive de 
segurança virtual “Q” deste Juízo, proceda a secret aria à reprodução de 
cópias de segurança das mídias encaminhadas através  dos ofícios de fls. 
2.365/2.366. 3.248/3.250. 3.965 e 4.020/4.021, em c umprimento aos termos da 
Resolução nr. 058/2009 do Eg. CJF. 
Desde então, autorizo a Secretaria requisitar ao NU CRIM eventual mídia que 
apresente defeito por ocasião da sua leitura ou rep rodução de cópia. 
Findo os trabalhos de reprodução das cópias acima e  certificado nos autos 
tal circunstância, faculto aos réus que retirem tai s mídias no Cartório, 
mediante assinatura de termo de entrega e compromis so para reproduzirem 
cópias das mesmas e devolverem as originais ao Juíz o, no prazo de 03 (três) 
dias, sob às penas da lei . 
A defesa de REBECA DAYLAC deverá retirar as mídias virgens entregues no 
Cartório, a fim de cumprir, oportunamente, o dispos to no parágrafo 
anterior. 
[...] 
O reclamante, no entanto, assevera que não foram sa nadas as ilegalidades e 
reafirma o interesse no exame dos pedidos formulado s na reclamação. 
2. Incumbe ao Estado viabilizar, à exaustão, o dire ito de defesa dos 
envolvidos em processos criminais. Daí o Verbete Vi nculante nº 14 da Súmula 
do Supremo: 
É direito do defensor, no interesse do representado , ter acesso amplo aos 
elementos de prova que, já documentados em procedim ento investigatório 
realizado por órgão com competência de polícia judi ciária, digam respeito 
ao exercício do direito de defesa. 
Muito embora, a esta altura, as providências do Juí zo visando à reprodução 
dos CDs já devam ter surtido efeitos no campo da ma terialização, cumpre o 
deferimento da medida acauteladora. Possui o alcanc e de, feitas ou não as 
cópias dos CDs, permitir o acesso do reclamante a t udo que esteja integrado 
ao processo revelador da Ação Penal nº 2006.5101.52 3722-9, a todos os 
elementos passíveis de elucidar a controvérsia . 
3. Oficiem ao Juízo da 2ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio 
de Janeiro para que observe, de imediato, o citado Verbete. 
4. Colham o parecer do Procurador-Geral da Repúblic a, presente, de qualquer 
forma, o risco de, ante a liminar deferida , vir a ocorrer a perda de objeto 
desta reclamação. 
5. Publiquem. 
Brasília – residência –, 26 de setembro de 2010, às  19h10. 
Ministro MARCO AURÉLIO . 

 

COMENTÁRIOS 

O reclamante alega descumprimento da Súmula Vinculante n.º 14, 

em ação penal, uma vez que o juiz de primeiro grau, apesar de ter deferido o 

acesso dos réus a 152 (cento e cinquenta de dois) cd’s, contendo laudos 

periciais, conversas telefônicas e e-mail ’s obt idos através de interceptação 

autorizada, determinou à Secretaria que, antes da disponibil ização das mídias, 

fossem confeccionadas cópias de segurança de tais cd’s. 
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Solicitadas informações ao juiz reclamado, este rati f ica as 

afirmações do reclamante, informando que as cópias de segurança das mídias 

estão sendo ult imadas, após o que será facultado o acesso à defesa. 

O Ministro, invocando a Súmula Vinculante n.º 14, determina a 

disponibil ização dos cd’s à defesa, mesmo antes da confecção de cópia de 

segurança. 

A decisão, com todo o respeito, a nosso ver foi equivocada, 

considerando-se a concreta possibil idade de extravio ou danif icação dos 

referidos cd’s, que contêm provas, ao que parece, essenciais ao processo. 

A decisão, aliás, vai de encontro à Resolução n.º 058/2009, do Conselho 

Nacional de Justiça, e ao Manual Prático de Rotinas das Varas Criminais 

e de Execução Penal, do Conselho Nacional de Justiça.  

A decisão do juiz de primeira instância foi a correta,  

evidenciando-se, novamente, que a malfadada súmula vinculante expôs, 

perigosamente, investigações penais de alta complexidade nas mãos de 

Órgão distante das particularidades do caso concreto, uma vez que alguns 

Ministros têm, equivocadamente, adequado o caso concreto à abstração da 

referida súmula, quando deveria dar-se o contrário.  

 

Rcl 8173 / SP - SÃO PAULO 
RECLAMAÇÃO 
Relator(a):  Min. EROS GRAU 
Julgamento: 28/05/2009 

Publicação 

DJe-103 DIVULG 03/06/2009 PUBLIC 04/06/2009 

Partes 

RECLTE.(S): ANDREI ZENKNER SCHMIDT 
ADV.(A/S): ANDREI ZENKNER SCHMIDT 
RECLDO.(A/S): JUIZ FEDERAL DA 6ª VARA FEDERAL CRIMI NAL DE SÃO PAULO 
(PROCESSO Nº 2008.61.81.009002-8) 
INTDO.(A/S): EDUARDO PENIDO MONTEIRO 
INTDO.(A/S): ARTHUR JOAQUIM DE CARVALHO 
INTDO.(A/S): NORBERTO AGUIAR TOMAZ 
INTDO.(A/S): DANIELLE SILBERGLEID NINIO 
INTDO.(A/S): VERÔNICA VALENTE DANTAS 
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INTDO.(A/S): DANIEL VALENTE DANTAS 

Decisão 

DECISÃO: Reclamação proposta por Andrei Zenkner Sch midt contra ato do Juízo 
da 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo no Inquéri to Policial n. 12-
0235/09 – Processo n. 2008.61.81.009002-8. 
2.  O reclamante afirma que a autoridade reclamada teri a violado a Súmula 
Vinculante n. 14 ao indeferir pedido de vista dos a utos, conforme requerido 
pela defesa dos investigados . 
3.  Sustenta que os interessados teriam o direito de ac esso irrestrito aos 
autos , nos termos de decisão proferida no HC n. 95.009 q ue tramitou nesta 
Corte. 
4.  A autoridade reclamada, nas informações de fls. 525 /530, esclareceu que 
o acesso aos autos foi garantindo aos advogados dos  interessados sempre que 
solicitado. Acrescentou “não haver previsão legal d e vista aos investigados 
de eventual relatório da Polícia Federal antes do M inistério Público 
Federal  e assim o fiz em observância ao Código de Processo  Penal que 
preceitua em seu artigo 10, § 1º[...]. O cotejo des tes dispositivos 
demonstra que o destinatário primeiro de eventual r elatório policial é o 
Ministério Público Federal, porquanto objetiva o fo rnecimento de elementos 
hábeis a ensejar a formação de sua opinio delicti” [fl. 521]. 
5.  É o relatório. Decido. 
6.  A reclamação não merece prosperar. A Súmula Vin culante n. 14, tal como 
as decisões proferidas no HC n. 95.009, não garante m acesso irrestrito aos 
autos do inquérito policial. A súmula menciona “ace sso amplo”, de sorte 
que, na sua aplicação, a ordem dos procedimentos de ve ser mantida. 
7.  O argumento do reclamante, segundo o qual a defesa deve ter acesso ao 
relatório produzido pela Polícia Federal antes de s eu encaminhamento ao 
Ministério Público Federal, carece de fundamento le gal. E não foi 
demonstrado tenha sido, o acesso aos autos, nos mom entos adequados 
restringido pela autoridade reclamada . 
8.  O acesso amplo aos elementos de prova, ao qual respeita a Sumula 
Vinculante n. 14, há de ser assegurado, sim, porém não de modo a 
comprometer o regular e fluente andamento do inquér ito policial. Os 
trâmites procedimentais referentes às investigações  policiais hão de ser 
atendidos, sem antecipações de vista das quais resu lte a ampliação de 
prazos, da defesa, estabelecidos em lei.  O enunciado da Súmula Vinculante  
n. 14  --- texto normativo sujeito a interpretação, tal e  qual quaisquer 
textos normativos --- não se aplica à hipótese dos autos . Nego seguimento 
ao pedido, nos termos do disposto no artigo 21, § 1 º, do RISTF e julgo 
prejudicado o pedido de liminar. Arquivem-se os aut os. Publique-se. 
Brasília, 28 de maio de 2009. 
Ministro Eros Grau . 

 

COMENTÁRIOS 

O reclamante aduz descumprimento da Súmula Vinculante n.º 14 

porque lhe foi negado acesso ao relatório policial previamente ao Ministério 

Público. 

Parece o defensor querer concorrer com os órgãos de invest igação, 

adiantando-se sobre eles. 
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O STF felizmente indefere o pedido, reconhecendo não adequar-se o 

caso às previsões da referida súmula vinculante. 

Mais uma vez invocada erroneamente a Súmula Vinculante n.º 

14, por ignorância ou por má-fé, confirmando-se sua impertinência, 

consubstanciada na possibil idade de diversas interpretações de seu 

enunciado.  

 

Rcl 8693 MC / SP - SÃO PAULO 
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO 
Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI 
Julgamento: 07/08/2009 

Publicação 

DJe-152 DIVULG 13/08/2009 PUBLIC 14/08/2009 

Partes 

RECLTE.(S): FABIO LUIZ BARBOSA GAUDÊNCIO E OUTRO(A/ S) 
RECLTE.(S): JOSYVANE SANTOS SILVA 
ADV.(A/S): ARYLDO DE OLIVEIRA DE PAULA E OUTRO(A/S)  
RECLDO.(A/S): JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIBEIRÃO 
PIRES (PROC. 505.01.2009.004546-4) 
INTDO.(A/S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PA ULO 

Decisão 

Trata-se de reclamação , com pedido de medida liminar, ajuizada por FÁBIO 
LUIZ BARBOSA GAUDÊNCIO e JOSYVANE SANTOS SILVA, por suposto descumprimento 
das Súmulas Vinculantes 11 e 14 , sendo apontada como autoridade reclamada a 
Juíza da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Pi res/SP. 
Narra a inicial que os reclamantes estão custodiado s no Presídio Militar 
Romão Gomes/SP desde 1º/7/2009, sob a acusação de t erem praticado o delito 
previsto no art. 159, § 1º, e art. 288, todos do Có digo Penal. 
Afirmam os reclamantes que em 30/7/2009, em cumprim ento a mandado de busca 
e apreensão expedido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal  de São Caetano do 
Sul/SP, policiais civis e militares da Equipe “B” d a Corregedoria da 
Polícia Militar do Estado de São Paulo apreenderam pertences em sua 
residência e os encaminharam à sede da Delegacia an ti-sequestro, localizada 
em Santo André/SP, ocasião em que os policiais mili tares tiveram o acesso 
limitado a algumas salas da Delegacia. 
Asseveram que, a partir de tal momento, FÁBIO LUIZ BARBOSA GAUDÊNCIO e 
JOSYVANE SANTOS SILVA passaram a ser torturados pel o policiais civis, 
descrevendo tais condutas. Dizem, ainda, que foram conduzidos à Delegacia 
Seccional de São Bernardo do Campo, local onde cont inuaram a sofrer 
torturas. 
Seguem a narrativa aduzindo que o reclamante FÁBIO LUIZ BARBOSA GAUDÊNCIO 
foi algemado sem necessidade, “pois estava cercado de aproximadamente doze 
policiais e este reclamante não apresentava perigo,  seja de fuga, seja para 
a integridade física própria ou de outrem (...)” (f l. 10). 
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Alegam que os policiais não fizeram constar em rela tório a necessidade do 
uso de algemas, o que tornaria cristalina a violaçã o à Súmula Vinculante em 
apreço. Entendem, assim, ser o caso de relaxamento da prisão em flagrante. 
Os reclamantes informam, também, que seus defensore s somente chegaram à 
“Seccional” por volta de 23h50min do dia 30/7/2009,  em virtude de terem 
sido impedidos pelos policiais civis de telefonarem  a esses. 
Invocam, mais, violação à Súmula Vinculante 14 . 
Sustentam que os advogados dos reclamantes não pude ram obter informações 
sobre o Inquérito Policial que se encontrava na na Delegacia Seccional de 
São Bernardo do Campo/SP, bem como também não obtiv eram êxito na 1ª Vara 
Criminal de São Caetano do Sul/SP, tendo em vista a  negativa do Juízo . 
Os reclamantes esclarecem que o feito foi deslocado  para o Juízo da Comarca 
de Ribeirão Pires/SP, sendo distribuído à 3ª Vara d aquela Comarca. 
Aduzem que em razão da negativa de acesso aos autos  do Inquérito Policial a 
defesa impetrou mandado de segurança no Tribunal de  Justiça  do Estado de 
São Paulo, o qual foi distribuído ao Desembargador João Morenghi que  
concedeu parcialmente liminar para garantir o acess o pleiteado . 
Alegam, mais, que tal decisão não foi cumprida pela  Juíza da 3ª Vara 
Criminal de Ribeirão Pires/SP. Dizem que a denúncia  já foi recebida sem que 
até a presente data os defensores tenham tido acess o aos referidos autos. 
Concluem, dessa forma, que há descumprimento da Súm ula Vinculante 14. 
Por fim, pedem como medida liminar o relaxamento da prisão e m flagrante, 
com consequente expedição de alvará de soltura em f avor dos ora 
reclamantes, bem como a “determinação expressa de a cesso amplo e irrestrito 
as provas já documentadas ” (fl. 22). 
É o relatório. Decido. 
No que tange à suposta violação da Súmula Vinculant e 11, faz-se necessário 
o prévio recebimento das informações da autoridade reclamada. De toda 
sorte, não se pode potencializar o descumprimento d a referida Súmula a 
ponto de se chegar, na espécie, ao relaxamento da p risão em flagrante por 
suposto crime de sequestro. 
Do mesmo modo quanto ao descumprimento da Súmula Vi nculante 14, não 
vislumbro, no exame perfunctório que se faz possíve l nessa faze processual, 
o fumus boni iuris necessário para a concessão da m edida liminar requerida. 
Isso porque, conforme declarado na própria inicial o direito de acesso já 
foi deferido liminarmente pelo TJ/SP. Ademais, à fl . 174, na decisão que 
recebeu a denúncia, o magistrado de primeiro grau d eterminou que abrisse 
vista ao defensor, “incluídos os autos em apenso” ( fl. 174). Referida 
decisão é de 16/7/2009, ou seja, posterior à decisã o que deferiu a liminar 
no mandado de segurança no TJ/SP (fls. 177-178). 
É de se ter em conta, também, o que registrou o Jui z Eduardo Rezende Melo 
da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Caetano do Su l/SP, in verbis: 
“Não cabe o relaxamento da prisão, porque as diligê ncias foram feitas sob 
autorização judicial. Não há provas de agressão ou tortura aos indiciados, 
como pretende a defesa. O auto de prisão em flagran te preenche as 
formalidades legais, contando com o depoimento de c ondutor e testemunhas, 
interrogatório dos indiciados e nota de culpa. 
A defesa não poderá ter acesso aos auto de apuração  porque ali se 
determinam diligências, inclusive de interceptação telefônica, que visam a 
localização da vítima . Os elementos de prova que ditaram a prisão 
encontram-se nestes autos e permitem a defesa do in diciado, inexistindo 
violação de direito” (fl. 75). 
Ressalto, mais, trecho de pedido da Promotora de Ju stiça Terezinha 
Aparecida Rocha, o qual transcrevo: 
“Por outro lado, para evitar alegação de descumprim ento de ordem judicial 
requeiro seja oficiado ao Egrégio Tribunal com cópi a desta manifestação, 
informando que as diligências para localizar a vítima estão ainda em 
andamento, e dependem daquelas já realizadas, as qu ais ainda virão aos 
autos . 
Mais a mais, referidas diligências são de ordem técnica que não interferem 
com o direito de defesa, mas se constituem em eleme ntos imprescindíveis 
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para a localização da vítima, e, revelá-las a esta altura, comprometeria em 
muito as investigações e não serviram (sic) em nada  para a defesa ” (fl. 
183). 
Por fim, tenho, nesse primeiro momento, que não obs tante a gravidade dos 
fatos narrados, ou seja, de que os reclamantes teri am sido torturados por 
policiais civis, conforme assentou a Juíza da 3ª Va ra Criminal de Ribeirão 
Pires/SP, tais acusações já estão sendo objeto de a puração pela 
Corregedoria Geral da Polícia Civil (fl. 184). 
Isso posto, indefiro a liminar . 
Solicitem-se informações ao Delegado titular da Del egacia anti-sequestro de 
Santo André/SP, ao Delegado titular da Seccional de  São Bernardo do 
Campo/SP, ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca d e Ribeirão Pires/SP e ao 
membro do Ministério Público do Estado de São Paulo  que atua junto à 3ª 
Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Pires/SP. 
Publique-se. 
Brasília, 7 de agosto de 2009. 
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI . 

 

COMENTÁRIOS 

Acusados da prática de sequestro, invocando a Súmula Vinculante 

n.º 14, requerem, dentre outros, acesso amplo e irrestri to aos autos da 

investigação. 

O Juiz de primeiro grau informa que “A defesa não poderá ter  

acesso aos auto de apuração porque ali  se determinam dil igências, inclusive 

de interceptação telefônica, que visam a localização da vít ima” e que 

“referidas dil igências são de ordem técnica que não interferem com o direito 

de defesa, mas se constituem em elementos imprescindíveis para a 

localização da vít ima, e, revelá-las a esta altura, comprometeria em muito as 

investigações e não serviram (sic) em nada para a defesa”.  

O STF corretamente indefere a l iminar e solicita maiores 

informações às autoridades policiais, ao Parquet e ao juiz reclamado. 

Mais uma vez f ica evidente o mau uso da Súmula Vinculante n.º  

14, seja por sua incorreta interpretação, ou por má-fé, a f im de obstruir  

as investigações, o que demonstra a necessidade de aval iação, pelo juiz de 

primeiro grau, caso a caso, quando se trata de acesso a procedimento 

investigatório penal gravado com sigilo.  
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Rcl 10149 / ES - ESPÍRITO SANTO 
RECLAMAÇÃO 
Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE 
Julgamento: 12/08/2010 

Publicação 

PROCESSO ELETRÔNICO 
DJe-154 DIVULG 19/08/2010 PUBLIC 20/08/2010 

Partes 

RECLTE.(S)          : ALTAIR LEANDRO MANGALI VIRGIN IA 
ADV.(A/S)           : ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS 
RECLDO.(A/S)        : JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CR IMINAL DA COMARCA DE 
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 
INTDO.(A/S)         : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
PROC.(A/S)(ES)      : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA D O ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

Decisão 

1.  Trata-se de reclamação constitucional, com pedi do de liminar, fundada 
no art. 103-A, § 3º, da Constituição da República, ajuizada por Altair 
Leandro Mangali Virginia contra ato emanado da Juíz a de Direito da 1ª Vara 
Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemerim/ES, que supostamente teria 
contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14. 
2.  Examinando os autos, verifico que o reclamante foi preso pela suposta 
prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, do C ódigo Penal. 
Consta da denúncia que a vítima, Rômulo da Silva Sa ntos, havia se 
desentendido com o bando de Altair por ter delatado  o envolvimento de 
membros desta quadrilha na prática de vários crimes . O objetivo da conduta 
criminosa era assegurar que a vítima não delatasse mais crimes da 
quadrilha . 
Após a ordem de matar Rômulo ter saído de um integr ante do bando, recluso 
em uma das unidades prisionais daquela comarca, o r eclamante e outro membro 
da quadrilha ceifaram a vida de Rômulo com nove dis paros de arma de fogo . 
O Ministério Público Estadual ainda registrou que a  testemunha protegida 01 
informou que viu outro integrante da quadrilha forn ecer as armas aos 
denunciados, sendo que uma dessas armas foi utiliza da na execução do crime. 
3. Sustenta o reclamante, em síntese, a existência de nulidades processuais 
consubstanciadas em violações aos postulados consti tucionais do 
contraditório e da ampla defesa, visto que “está se ndo vedado que a defesa 
tenha conhecimento dos nomes das testemunhas de acu sação” . Argumenta, dessa 
maneira, que tal fato impossibilita o direito do re clamante de contraditar 
as testemunhas. Sendo assim, alega que o indeferime nto à identificação das 
testemunhas de acusação viola o enunciado da Súmula Vinculante 14 . 
Por fim, requer a “anulação da instrução criminal, o direito de ter o nome 
das testemunhas informado e a liberdade do acusado,  pois já está preso a 
mais de 01 (um) ano, uma vez que não tem como exerc er sua defesa sem que o 
réu saiba o nome de quem o acusa e possa ser colhid o novo depoimento com o 
devido contraditório”. 
4.  No dia 26.5.2010, determinei a solicitação de i nformações à autoridade 
reclamada. 
 Em resposta ao Ofício 5.973/R, deste Supremo Tribu nal Federal, a Juíza de 
Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro  de Itapemirim/ES 
informou que: 
“(...). 
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... verifico que, quando do oferecimento da denúnci a, em 08 de abril de 
2009, o Ilustre Promotor de Justiça arrolou 08 (oit o) testemunhas, omitindo 
o nome e a qualificação de 06 (seis) delas. 
... o Representante do parquet manifestou-se às fls . 397/406 pugnando pela 
preservação do nome e qualificação das testemunhas,  aduzindo, em síntese 
que a elas é garantido o direito à vida previsto no  art. 5º, caput da 
Constituição Federal e, ainda, desistiu da oitiva d e 02 (duas) das 
testemunhas cuja qualificação foi suprimida, insist indo no depoimento de 04 
(quatro) testemunhas anônimas. Tal pedido foi defer ido através da decisão 
de fls. 407/413. 
Na audiência própria foram ouvidas 04 (quatro) test emunhas, sendo dessas 03 
(três) em cujos termos foram omitidos os nomes e as  qualificações (fls. 
441/452). 
Insta registrar que não há naqueles depoimentos qua lquer informação dando 
conta de que foram as mencionadas testemunhas condu zidas pelo Delegado de 
Polícia, tendo inclusive uma delas, quando question ada, respondido que 
‘para esta audiência compareceu de livre e espontân ea vontade após receber 
intimação e não foi contatado pelo Delegado de Polí cia’. Quanto às demais, 
nenhuma pergunta nesse sentido foi formulada. 
(...). 
Na realidade, os depoimentos questionados, corrobor ados pelos demais 
elementos dos autos, embasam a acusação e, no caso em testilha, versam 
sobre fatos que provam, ao menos em princípio, os i ndícios da autoria do 
crime. 
Com efeito, o bairro Zumbi, nesta cidade, local ond e ocorreu o fato narrado 
na denúncia é habitado por uma grande parte da popu lação Cachoeirense. 
Trata-se de um bairro onde residem pessoas de precá ria situação financeira 
e, em sua grande maioria, pessoas de bem. 
Todavia, há algum tempo, os moradores do bairro vem sendo aterrorizados com 
os constantes crimes que lá acontecem. Tráfico de e ntorpecentes, porte de 
arma, furtos, roubos, coações e pior, assassinatos.  Tais crimes ocorrem à 
luz do dia, diante do olhar impotente dos moradores  locais, que se sentem 
coagidos e amedrontados.  
Diante desse quadro e já cansados dos desmandos dos  bandidos locais, 
pessoas começaram a prestar denúncias e acabaram po r ajudar, sobremaneira, 
os agentes policiais a procederem à prisão de diver sos elementos de alta 
periculosidade . 
Contudo, temendo por suas vidas e de suas famílias,  rogaram ter suas 
identidades preservadas. Assim, surgiu a idéia da f igura da testemunha 
protegida. 
Este sistema funcionaria da seguinte forma: uma pes soa presta depoimento na 
delegacia, sob sigilo, não fazendo constar do termo  o seu nome e 
qualificação. Tais informações são enviadas ao juiz  competente, que as 
armazena em local seguro. 
Na instrução do processo, esta testemunha mantém su a identidade preservada, 
sendo, entretanto, ouvida em audiência na presença do juiz, do membro do 
Ministério Público Estadual e ainda do defensor ou advogado de defesa, 
fazendo preservar o direito a ampla defesa . 
Insta registrar que se as partes quiserem ter acess o às informações 
ocultas, podem requerer e ser-lhes-á concedido, tod avia não poderão 
registrar as informações nos autos. 
Ademais, para fins de contradita, é facultado à par te contrária, a 
apresentação de rol de eventuais desafetos, para fi ns de análise pelo 
Magistrado e confirmação de identidade da testemunh a protegida entre 
aquelas listadas. Tal procedimento foi utilizado no  presente caso, abrindo-
se essa possibilidade pela defesa, que se escusou d e utilizá-la. 
(...). 
Nesse jaez, entendo não haver razão para a decretaç ão da nulidade dos 
depoimentos prestados, muito mais ainda em razão da  desnecessidade de 
garantia do contraditório nos depoimentos prestados  na esfera policial. 
(...). 
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No caso entelado, pautando-se por critérios raciona is e razoáveis, por 
óbvio deve-se dar prevalência ao direito da testemu nha, que pretende 
colaborar com a justiça, em ter sua vida preservada , com observância, ainda 
do princípio da dignidade da pessoa humana ”. 
Ademais, verifico que a decisão proferida pela auto ridade reclamada, objeto 
da presente reclamação, além dos argumentos já menc ionados e o temor das 
testemunhas protegidas pelas próprias vidas, também  apontou que: 
“(....). 
Assim, ante a possibilidade da defesa ter acesso ao s dados da ‘testemunha 
protegida’, a qualquer momento, o sigilo das inform ações não será objeção 
para eventual oferecimento de contradita ou argüiçã o de impedimento para 
depor . 
Logo, também, não há qualquer prejuízo aos réus, po rquanto, dados pessoais, 
endereço, dentre outros, ficam anotados em separado , fora dos autos, com 
acesso exclusivo ao Magistrado, Promotor de Justiça  e advogados 
constituídos ou nomeado. Desta forma, a defesa ao c onsultar o referido 
arquivo saberá o nome e sobrenome das testemunhas p rotegidas, o que lhe 
possibilitará exercer defesa ampla e irrestrita, nã o havendo que se falar 
em cerceamento de defesa ou qualquer tipo de nulida de dela decorrente...”. 
5.  A via estreita da reclamação (Constituição, art . 102, I, l) pressupõe a 
ocorrência de usurpação de competência originária d o Supremo Tribunal 
Federal, a desobediência a súmula vinculante ou o d escumprimento de decisão 
desta Corte proferida no exercício de controle abst rato de 
constitucionalidade ou em controle difuso, desde qu e neste último caso 
cuide-se da mesma relação jurídica em apreço na rec lamação e das mesmas 
partes. 
Logo, seu objeto é e só pode ser a verificação de u ma dessas estritas 
hipóteses, razão pela qual considero necessário o m áximo rigor na 
verificação dos pressupostos específicos da reclama ção constitucional, sob 
pena de seu desvirtuamento . 
O art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal tem a s eguinte redação: 
(...). 
   Eis o teor do enunciado da Súmula Vinculante 14:  
(...) 
6.  Consoante as informações prestadas pelo magistrado de primeira 
instância, registro que o ato atacado restringiu o acesso do reclamante 
quanto aos dados qualificativos das testemunhas cuj as declarações 
encontram-se acostadas aos autos, visto que há notí cia nos autos do fundado 
temor de sofrerem atentados ou represálias . 
Por outro lado, esclareceu o Juízo de Direito da 1ª  Vara Criminal da 
Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que não há qu alquer prejuízo ao 
reclamante, uma vez que a identificação das testemunhas protegidas fica 
anotada em separado, fora dos autos, com acesso exc lusivo ao Magistrado, 
Promotor de Justiça e advogados constituídos ou nom eado . 
Assim, diversamente do ora alegado pelo reclamante,  a defesa tem amplo 
acesso ao referido arquivo, podendo encontrar toda a identificação das 
testemunhas protegidas, o que lhe possibilitará exe rcer defesa ampla e 
irrestrita, não havendo que se falar em cerceamento  de defesa ou qualquer 
tipo de nulidade dela decorrente. 
7.  Desse modo, não vislumbro a presença do requisi to do fumus boni iuris 
para a concessão da tutela pleiteada. 
8.  Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar . 
Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (RI STF, art. 160). 
Publique-se. 
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COMENTÁRIOS 

Assassinato de testemunha delatora, cuja ordem partiu de integrante 

de quadrilha que se encontra recolhido em presídio. 

O reclamante, um dos acusados do homicídio, invocando a Súmula 

Vinculante n.º 14, alega nulidades processuais, uma vez que lhe estaria sendo 

vedado o conhecimento dos nomes das testemunhas de acusação do crime em 

apuração. 

A juíza reclamada informa que, a partir de denúncias da população, 

vem sendo desart iculada quadri lha praticante de tráfico, furtos, roubos, 

homicídios, que tem aterrorizado os moradores de um bairro da cidade. 

Informa ainda que, tendo em vista o homicídio objeto do processo e o temor 

das testemunhas por suas vidas, instituiu programa de proteção à testemunha, 

resguardando sua identi ficação, sendo colhido seu depoimento pol icial sob 

sigilo. Contudo, na ação penal, a identi ficação das testemunhas protegidas 

fica anotada em separado, fora dos autos, com acesso exclusivo ao 

Magistrado, Promotor de Justiça e advogados constituídos ou nomeados. Os 

defensores, na ação penal, obviamente participam dos depoimentos das 

testemunhas. 

A Ministra mais uma vez acerta ao indeferir a l iminar. 

Destarte, o cuidado da Juíza com a vida das testemunhas dá-se 

justamente porque os reclamantes são acusados de assassinar outra 

testemunha que teria denunciado um comparsa deles. A decisão está em plena 

conformidade com o princípio da razoabil idade, inexistindo motivo para a 

reclamação.  

Exemplo claro de que o processo penal exige aplicação do 

princípio da proporcionalidade no caso concreto, pelo juiz de primeiro 

grau, não se apl icando mais uma vez a Súmula Vinculante n.º 14 que, mais 

uma vez, é interpretada erroneamente, ou usada com má-fé. 
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Rcl 8641 / CE - CEARÁ 
RECLAMAÇÃO 
Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI 
Julgamento: 15/10/2009 

Publicação 

DJe-208 DIVULG 05/11/2009 PUBLIC 06/11/2009 

Partes 

RECLTE.(S)          : SEVERINO MOREIRA GOMES 
ADV.(A/S)           : NINON TAUCHMANN 
RECLDO.(A/S)        : DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL ( IPL Nº 2006/2007 PROC 
ESSO Nº 2007.81.00.005740-1) 

Decisão 

Trata-se de reclamação proposta por SEVERINO MOREIR A GOMES, contra ato do 
Delegado de Polícia Federal Claudio Joventino, lota do na Superintendência 
de Polícia Federal em Fortaleza/CE, que, nos autos do Inquérito Policial 
206/2007 (Processo nº 2007.81.00.005740-1), teria d escumprido a Súmula 
Vinculante 14 desta Corte. 
O reclamante afirma que está “presentemente preso p reventivamente por 
decisão do MM. Juiz de Direito da 11ª Vara de Justi ça Federal no Ceará” 
(fl. 2) em decorrência de procedimento em que se investiga a prática, em 
tese, dos delitos de tráfico de influência, falsifi cação, uso de documento 
falso, corrupção ativa, sonegação fiscal, lavagem d e dinheiro e formação de 
quadrilha  (fl. 11). 
Assevera, ainda, que, protocolado pedido de vista e  de cópia do mencionado 
inquérito “De forma ilegal e abusiva, o DPF ‘escolh eu’, ‘pinçou’ algumas 
peças do IPL e deu cópias para que a patrona do rec lamante se aquietasse, 
isso sob a alegação de que não poderia ela conhecer  de relatórios 
existentes, além de peças outras que, nada tinha ha ver com o defesa (sic)” 
(fl. 4). 
Sustenta, em síntese, que tal atitude viola o princ ípio da ampla defesa,  
constitucionalmente assegurado a todo e qualquer ac usado, além de ofender o 
disposto na Súmula Vinculante 14 deste Tribunal . 
Acrescenta não possuir documento que ateste a recus a da autoridade policial 
em permitir o acesso aos autos do inquérito. 
Requer, ao final, a adoção das medidas cabíveis de forma a garantir a 
autoridade da Súmula Vinculante 14 desta Corte, “de  molde a que a defesa  
técnica do reclamante possa tirar cópias de todo o conteúdo do IPL Nº 
206/2007 – SR/DPF/CE ”. 
Às fls. 33-34 solicitei informações à autoridade re clamada. 
Informações prestadas pela autoridade reclamada às fls. 38-55. 
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pel a improcedência desta 
reclamação (fls. 58-60). 
É o relatório. Decido. 
A Reclamação não merece prosperar. Depreende-se dos  autos que a pretensão 
do reclamante é ter acesso às informações em autos de inquérito policial. 
A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Feder al, consubstanciada no 
verbete de Súmula Vinculante 14, é no sentido de qu e “É direito do 
defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de 
prova que, já documentados em procedimento investig atório realizado por 
órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do 
direito de defesa”. 
Verifico que não há qualquer comprovação, de plano,  quanto ao alegado 
desrespeito à Súmula Vinculante 14 . 
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Conforme informações prestadas pela autoridade recl amada e pelos documentos 
juntados aos autos, o reclamante teve amplo acesso ao inquérito policia l e 
apenas não pôde tirar cópias indiscriminadas de tod os os procedimentos para 
não prejudicar diligências em curso, bem como para preservar a intimidade 
de outros investigados cujos fatos não estavam rela cionados com o 
reclamante . 
Assim, não há nenhuma das circunstâncias autorizado ras da reclamação. 
Nesse sentido, transcrevo, respectivamente, trechos  de decisões proferidas 
pelos eminentes Ministros Celso de Mello no julgame nto da Rcl 7.873/RJ e 
Sepúlveda Pertence, no HC 82.354/PR: 
(...) 
No mesmo sentido foi a manifestação da Procuradoria -Geral da República: 
“ De acordo com o enunciado da Súmula Vinculante nº 1 4 e consoante os 
precedentes judiciais a respeito do tema, bem como o que foi discutido na 
sessão em que se aprovou o texto da Súmula Vinculan te, a autoridade 
policial está autorizada a separar partes do inquér ito que estejam em 
andamento para proteger a investigação, o que não s e configura desrespeito 
às garantias do contraditório e da ampla defesa ” (fl. 60). 
Deste modo, o ato da autoridade reclamada não afron tou o enunciado da 
Súmula Vinculante 14, visto que garantiu o acesso a  todos os documentos, 
preservando, apenas, aqueles referentes às diligênc ias que ainda estavam em 
curso, bem como os dados sigilosos relacionados a o utros investigados e que 
não possuem ligação com o reclamante. 
Isso posto, julgo improcedente a esta reclamação (R ISTF, art. 21, § 1º). 
Publique-se. 
Brasília, 15 de outubro de 2009. 
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI . 

 

COMENTÁRIOS 

Inquérito policial em que se investiga possíveis crimes de tráfico de 

influência, falsificação, uso de documento falso, corrupção ativa, sonegação 

fiscal, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. 

O reclamante invest igado invoca a Súmula Vinculante n.º 14 para 

que lhe seja garantido o acesso irrestrito aos autos da investigação. 

O Delegado Federal reclamado informa que somente restringiu ao 

investigado os documentos da investigação referentes às dil igências em curso, 

cujo sigilo era indispensável para seu êxito, bem como àquelas necessárias a 

resguardar a int imidade de terceiros investigados, cujos fatos não estavam 

relacionados com o reclamante. 

O STF, ratif icando que a autoridade policial está autorizada a 

separar partes do inquéri to, concernentes a di l igências ainda não 

concluídas, objetivando assegurar eficiência à investigação, corretamente 
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nega o pedido do reclamante, por entender que não é o caso de 

descumprimento da Súmula Vinculante n.º 14.  

Constata-se que os investigados têm-se val ido da Súmula 

Vinculante n.º 14 maliciosamente, no intuito de ludibriar o STF e 

conhecer antecipadamente informações cujo sigilo é indispensável ao êxito 

das investigações. 

Ratif ica-se, por isso, a indispensabil idade de colherem-se 

informações da autoridade reclamada antes de decisão l iminar pelo STF, 

sob pena de, uma vez concedido acesso indevido a informações sigilosas, 

frustrar-se irreversivelmente as investigações.  

 

8225 MC / SC - SANTA CATARINA 
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO 
Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO 
Julgamento: 26/05/2009 

Publicação 

DJe-100 DIVULG 29/05/2009 PUBLIC 01/06/2009 
RTJ VOL-00210-02 PP-00975 

Partes 

RECLTE.(S): CLAUDEMIR JOSÉ NEZI 
ADV.(A/S): ERALDO DOS SANTOS E OUTRO(A/S) 
RECLDO.(A/S): JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL D A COMARCA DE ITAJAÍ 
(PROCESSO Nº 033.09.014739-4) 

Decisão 

DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada 
contra ato do Juiz de Direito  da 1ª Vara Criminal da comarca de Itajaí/SC. 
Sustenta-se, na presente causa, que o ato reclamado  em questão teria 
transgredido o enunciado da Súmula Vinculante nº 14 , que possui o seguinte 
teor: 
(...) 
Busca-se, em síntese, na presente sede processual, 'o acesso amplo e 
irrestrito aos materiais já colhidos pela polícia j udiciária, que 
resultaram na prisão preventiva do Reclamante e atu almente encontram-se em 
poder da 1ª Vara Criminal de Itajaí/SC '(fls. 03v - grifei). 
Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pedido de  medida liminar. 
E, ao fazê-lo, observo que os elementos produzidos na presente sede 
reclamatória parecem evidenciar a alegada transgres são ao enunciado da 
Súmula Vinculante nº 14/STF , revelando-se suficientes para justificar, na 
espécie, o acolhimento da pretensão cautelar deduzi da pelo reclamante. 
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Com efeito, e como tenho salientado em muitas decis ões proferidas no 
Supremo Tribunal Federal, o presente caso põe em ev idência, uma vez mais, 
situação impregnada de alto relevo jurídico-constit ucional, consideradas as 
graves implicações que resultam de injustas restriç ões impostas ao 
exercício, em plenitude, do direito de defesa e à p rática, pelo Advogado, 
das prerrogativas profissionais que lhe são inerent es (Lei nº 8.906/94, 
art. 7º, incisos XIII e XIV). 
(...) 
Sendo assim, em face das razões expostas, e conside rando, ainda, os 
fundamentos que venho de mencionar, defiro o pedido de medida liminar, em 
ordem a garantir, ao ora reclamante, por intermédio  de seu Advogado 
regularmente constituído (fls. 26/27), o direito de  acesso aos autos de 
inquérito policial no qual figura como investigado  (IP nº 0020/2009 ' 
Delegacia de Polícia Federal em Itajaí/SC ' fls. 07 v.). 
Observo, por necessário, que este provimento limina r assegura, ao ora 
reclamante, por intermédio do Advogado que constitu iu, o direito de acesso 
às informações, aos documentos, às decisões e às pr ovas penais já 
formalmente introduzidas nos autos do procedimento investigatório em 
questão. 
Registro, por necessário, e para que não se frustre  a execução integral da 
presente decisão, que o acesso aos autos do procedi mento penal em questão 
(IP 0020/2009), mesmo que já oferecida a denúncia e  instaurada a 
concernente relação processual penal, fica plenamen te assegurado ao ora 
reclamante, por intermédio de seu Advogado constitu ído, qualquer que seja a 
unidade ou repartição em que tais autos se encontre m (Delegacia de Polícia 
Federal, Delegacia de Polícia Civil ou Vara Judicia l). 
Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia d a presente decisão, para 
cumprimento integral, ao Senhor Delegado de Polícia  Federal em Itajaí/SC 
(IP nº 0020/2009) e ao MM. Juiz de Direito da 1ª Va ra Criminal da comarca 
de Itajaí/SC. 
2. Requisitem-se informações, para os fins e efeitos d o art. 14, I, da Lei 
nº 8.038/90, à autoridade policial e ao MM. Juiz de  Direito da 1ª Vara 
Criminal da comarca de Itajaí/SC . 
Publique-se. 
Brasília, 26 de maio de 2009. 
Ministro CELSO DE MELLO .  

 

COMENTÁRIOS 

O Ministro concedeu a l iminar, determinando que fosse 

concedido ao reclamante acesso aos autos do inquérito policial sigiloso, 

sem ao menos solicitar informações da autoridade reclamada, 

fundamentando sua decisão, tão-somente nas alegações do reclamante.  

Com o máximo respeito, entendemos que, tratando-se de decisão sobre 

pedido de acesso a informações constantes de procedimento investigatório 

penal sigiloso, fazem-se indispensáveis prévias informações da autoridade 

reclamada, sob pena da irreversibi l idade da medida, tendo-se por 

temerárias decisões como essa.  
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Rcl 8158 MC / SP - SÃO PAULO 
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO 
Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI 
Julgamento: 30/04/2009 

Publicação 

DJe-083 DIVULG 06/05/2009 PUBLIC 07/05/2009 

Partes 

RECLTE.(S): JOSÉ AGRIPINO MAIA 
RECLTE.(S): FABRÍCIO JULIANO MENDES MEDEIROS 
ADV.(A/S): FABRÍCIO JULIANO MENDES MEDEIROS E OUTRO (A/S) 
RECLDO.(A/S): DELEGADO REGIONAL DE COMBATE AO CRIME  ORGANIZADO DA    
POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO (AUTOS Nº 2008.61.81.0 00237-1) 

Decisão 

  
Trata-se de reclamação , com pedido de medida liminar, proposta por José 
Agripino Maia, Senador da República , e outro, contra ato omissivo do 
Delegado Regional de combate ao Crime Organizado da  Polícia Federal em São 
Paulo/SP, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 14 desta Cor te . 
Alegam os reclamantes que a Polícia Federal deflagr ou a operação conhecida 
como “Castelo de Areia”, para cumprimento de ordem judicial, a qual 
continha mandados de prisão e de busca e apreensão de documentos . 
Informam, mais, que a determinação judicial foi exa rada nos autos da 
Representação 2009.61.81.003210-0, subscrita pela a utoridade reclamada. 
Ressaltam, também, que o nome do primeiro reclamant e foi “expressamente 
referido não só na decisão judicial prolatada nos a utos da aludida 
representação (o que permite cogitar que a própria representação também o 
menciona), como também há notícias dando conta de q ue o acionante José 
Agripino Maia é citado no inquérito policial em tel a. 
(...) 
Com efeito, os elementos de que dispõe o primeiro r eclamante até o momento 
foram apresentados por veículos de comunicação, os quais, curiosamente, 
parecem não encontrar muita dificuldade para acessa r integralmente os autos 
do inquérito policial” (fl. 5). 
Afirmam, ainda, que, com o objetivo de ter acesso a os autos, protocolaram 
pedido na Polícia Federal mas que, passados quase t rinta dias, a pretensão 
ainda não teria sido examinada. 
Sustentam que possuem legitimidade ativa para pleit ear o acesso a elementos 
de provas já documentados no processo investigatóri o, ressaltando que foram 
esgotadas as esferas administrativas. 
Pugnam, assim, pela concessão da medida liminar par a “determinar à 
autoridade reclamada que dê amplo acesso aos reclam antes dos elementos de 
prova já documentados nos autos de inquérito polici al que deu origem à 
‘Operação Castelo de Areia”, facultando-lhes o dire ito de extrair cópia dos 
aludidos autos”. 
No mérito, requerem a procedência do pedido formula do. 
É o relatório. 
Passo a decidir o pedido liminar. 
Preliminarmente, ressalto que o ato reclamado, ao q ue tudo indica, é 
posterior à publicação do enunciado vinculante, sen do, portanto, cabível a 
reclamação. 
O constituinte derivado, por meio da Emenda Constit ucional 45/2004, 
promoveu significativa reforma nos dispositivos ati nentes ao Poder 
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Judiciário, inserindo no âmbito de competência dest a Suprema Corte a edição 
de súmula vinculante, valioso instrumento de racion alização processual. 
Introduziu, ainda, no texto constitucional, o art. 103-A, § 3º, que prevê o 
cabimento de reclamação no caso de ato administrati vo ou decisão judicial 
que contrariar a súmula aplicável. 
Na espécie, em uma perfunctória análise que se faz possível nesta fase do 
processo, entendo estarem presentes os pressupostos  para a concessão da 
liminar . 
Com efeito, a fumaça do bom direito evidencia-se a partir do próprio 
verbete da Súmula Vinculante 14, a saber: 
(...) 
Já o perigo da demora, por sua vez, reside na inérc ia da autoridade 
policial em despachar o requerimento formulado pelo  reclamante, que tem 
sido citado pelos meios de comunicação, sem ter con hecimento do que o 
processo investigatório contém a seu respeito. 
Isso posto, presentes os requisitos que ensejam a c oncessão da cautelar 
pleiteada, defiro o pedido de medida liminar para que os recla mantes tenham 
acesso aos documentos juntados ao inquérito que dig am respeito, 
exclusivamente, ao Senador José Agripino Maia, pode ndo deles extrair 
cópias . 
Solicitem-se informações à autoridade reclamada . 
Imediatamente após, ouça-se a Procuradoria-Geral da  República. 
Publique-se. 
Brasília, 30 de abril de 2009. 
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI . 

 

COMENTÁRIOS 

Mais uma liminar concedendo ao reclamante acesso aos autos de 

inquérito policial sigiloso sem informações da autoridade reclamada ou oit iva 

do Ministério Públ ico. Na decisão, o Ministro usa o termo “análise 

perfunctória” para conceder a l iminar. 

Decisões como essa prestam-se a comprovar que a Súmula 

Vinculante n.º 14 agravou sobremaneira as dif iculdades de investigação 

penal quando o sigilo interno seja requisito para sua eficiência, 

considerando-se o distanciamento do STF de cada caso concreto.  

Como dito, a enxurrada de reclamações despropositadas 

começou.  

O insti tuto da súmula vinculante tem como um dos objetivos 

“desafogar” a Suprema Corte quanto às ações repeti tivas. A Súmula 

Vinculante n.º 14 tem surtido efeito inverso, “abarrotando” o STF de 

reclamações. Apesar disso, os Ministros não podem dispensar o cuidado 
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devido na análise dos pedidos, considerando-se as graves consequências de 

concessões indevidas de acesso a feitos penais sigilosos.  

 

4.7 Decisões do STJ e dos Tribunais Regionais Federais versando 
sobre a Súmula Vinculante n.º 14 

 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONSTITUCIONAL. INQUÉRITO CIVIL.  ACESSO A ADVOGADO 

CONSTITUÍDO PELOS IMPETRANTES. POSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.  

Empresar ial  P lano de Assistência Médica Ltda e Outro impetraram 

mandado de segurança contra ato  do Juiz de Dire i to  da 2ª Vara 

Cível  do Foro Regional de São José dos Pinhais,  Comarca da  

Região Metropo l i tana de Cur i t iba,  consubstanciado no 

indefer imento de pedido de acesso a inquéri to c iv i l cont ra eles  

instaurado.  2.  No presente recurso ordinár io,  os recorrentes 

plei te iam a reforma do acórdão pro fer ido pe la Corte local ,  com a 

consequente concessão da segurança, para que seja reconhecido o  

direi to de acesso aos autos do proced imento invest igatór io  

1.578/2007, bem como " lhes seja facul tado o dire i to de fazer 

anotações e cóp ias; seja  vedado o uso de documentos já encar tados 

nos autos por quem quer  que seja,  inc lus ive e especia lmente a par te  

requerente,  ante a indevida obtenção de ta is documentos sem 

audiênc ia das requerentes; sejam devo lvidos todos os prazos 

competentes e imponíveis contra o  r .  despacho que aco lheu a 

pretensão do Ministér io  Públ ico ,  para que possam as impetrantes 

mani festar os competentes recursos; sejam int imados de todos os 

atos do processo doravante"  ( f l .  221) .  3.  Não é l íci to negar ao 

advogado const i tuído o direi to de ter  acesso aos autos de inquér i to  

c ivi l ,  embora t rate-se de procedimento meramente informat ivo,  no 

qual não há necessidade de se atender  aos pr incíp ios do 

contrad itór io e da ampla defesa, porquanto tal  medida poder ia  

subtrair  do invest igado o acesso a informações que lhe interessam 

diretamente.  Com efe i to,  é d ire i to do advogado, no interesse do  

cl iente envolv ido no procedimento invest igatór io,  ter acesso a  

inquér i to instaurado por órgão com competência  de pol íc ia  

jud ic iár ia ou pelo Ministér io Públ ico ,  relat ivamente aos 



172 

elementos já  documentados nos autos e que d igam respeito ao 

invest igado, dispondo a autor idade de meios legít imos para 

garant ir  a  ef icác ia das di l igênc ias em curso.  Ressal te-se,  

outrossim, que a ut i l ização de mater ial  s igi loso,  constante de 

inquér i to,  para f im d iverso da estr i ta defesa do invest igado,  

const i tui  cr ime, na forma da le i .  4.  Nesse contexto,  o Pretór io  

Excelso edi tou a Súmula Vinculante 14,  segundo a qual "é  d ire i to  

do defensor,  no interesse do representado, ter  acesso amplo aos 

elementos de prova que, já documentados em procedimento 

invest igatór io rea l izado por órgão com competênc ia de po líc ia  

judic iár ia,  d igam respeito ao exercício do dire i to de defesa" .  5.  Nas 

palavras do Ministro  Luiz  Fux, "não obstante a garant ia  

estabelec ida pelo ar t .  7º ,  XIV do Estatuto dos Advogados do Brasi l ,  

const i tui  interesse pr imár io de ind ic iado em procedimento que 

possa acarretar em cerceamento de sua l iberdade, o acesso aos autos 

da invest igação, justamente nos resul tados que já constem do fe i to .  

Por outro lado,  caso venha a se v io lar  o segredo de just iça,  

ut i l izando-se as informações obt idas para f ins outros que não a 

defesa do pac iente,  responderá o responsável  nos termos da le i  

apl icável pe los del i tos que cometeu. Ressalte-se que a adequação 

do sig i lo  da invest igação com o d irei to  const i tuciona l à  

informação do invest igado devem se coadunar  no acesso restr i to  

do indic iado às di l igências já real izadas e acostadas aos autos.  

Af ina l ,  a decretação de sig i lo não impede o advogado de ter  acesso 

aos autos do inquér i to pol ic ia l .  Entretanto ,   essa garant ia  

confer ida aos causídicos deverá se l imitar aos documentos já  

disponib i l izados nos autos,  não sendo possível,  assim, sob pena 

de inef icácia do meio persecutór io,  que a defesa tenha acesso, 'à  

decretação e às v ic issi tudes da execução de d i l igências em 

curso. '  (HC nº  82354/PR, 1ª Turma, Rel .  Min.  Sepúlveda Per tence,  

DJ de 24/09/2004)"  (HC 123.343/SP, DJe de 9.12.2008).  6.  Não 

merecem prosperar os demais pedidos formulados no mandamus,  

re la t ivamente à necessidade de audiência e de int imação dos 

impetrantes e de devolução dos prazos para apresentação de  

recursos. Isso, porque o inquér i to é procedimento meramente 

informativo,  visando à invest igação e apuração de fa tos,  não sendo 

necessár io ,  pois,  atender aos pr incípios do contraditór io e da ampla 

defesa. 7.  Recurso ord inár io parc ia lmente prov ido, para ,  

reformando o acórdão recorr ido,  conceder parc ia lmente a  

segurança, determinando-se que seja garant ido aos advogados 
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dos impetrantes acesso ao inquér i to c iv i l ,  bem como fazer  

anotações ou t i ra r cópia integra l  das peças já acostadas aos 

autos,  se requisi tada,  mediante o pagamento das taxas devidas.  

(gr i famos – ROMS 200900359105, DENISE ARRUDA, STJ - 

PRIMEIRA TURMA, 26/11/2009) ;  

PROCESSUAL PENAL. REEXAME NECESSÁRIO CRIMINAL.  

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ORDEM PARCIALMENTE 

CONCEDIDA. PRINCÍPIO DA NÃO-AUTO-INCRIMINAÇÃO 

(NEMO TENETUR SE DETEGERE) .  ART. 186 CPP.  

MODIFICAÇÃO. LEI 10.792/03. ACESSO DO ADVOGADO AOS 

AUTOS DE INQUÉRITO. PERMISSÃO ASSEGURADA COM 

RESTRIÇÕES. STF, SÚMULA VINCULANTE Nº 14. 1.  Por 

expressa garant ia const i tuc ional (CF, ar t .  5º ,  LXIII ) ,  ninguém é 

obr igado a produzi r  provas contra s i  (nemo tenetur se detegere) .  2.  

A Le i 10.792/03, ajustando o Código de Processo Penal à  

Const i tu ição,  introduz iu determinação expressa no parágrafo  único 

do art .  186, pro ib indo a interpretação do s i lêncio em desfavor  da 

defesa, tendo em vista  tra tar -se de direi to públ ico subjet ivo  do 

invest igado/ indic iado/denunciado/réu. 3 .  A garant ia de acesso aos 

autos de inquéri to pe lo advogado, para melhor assistênc ia ao 

direi to de defesa do representado, não é i l imi tada. Ao cont rár io,  

restr inge-se tão-somente aos elementos de prova já  

documentados no procedimento invest igat ivo rea l izado por  

órgão com competência de po líc ia  jud ic iár ia,  consoante o  

enunciado da Súmula Vinculante nº 14, do Supremo Tribuna l  

Federal.  4.  Reexame necessár io a que se nega provimento.  

(gr i famos – REOCR 200938130020496, JUÍZA FEDERAL MARIA 

LÚCIA GOMES DE SOUZA (CONV.),  TRF1 - TERCEIRA TURMA, 

05/02/2010) ;  

PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

INQUÉRITO POLICIAL. DILIGÊNCIAS EM CURSO. SIGILO.  

DIREITO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO DE ACESSO AOS 

AUTOS. RESSALVAS. I  - Estão contrapostos no presente wr i t  do is 

interesses: de um lado o da parte,  a quem deve ser assegurado o  

direi to de saber a razão pela qual está sendo invest igada e,  de 

outro,  o interesse púb l ico,  configurado pela necessidade de que o  

inquér i to se processe sob s igi lo.  I I  -  O inquér i to po l ic ia l  não é  

informado pelos pr incíp ios do contrad itór io e da ampla defesa ante 

a sua natureza de proced imento administra t ivo .  Disso não dissentem 
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as posições doutr inár ias nem as jur isprudenciais.  II I  -  

Hodiernamente preva lece a or ientação de que devem ser 

conc i l iados os interesses da invest igação e o di reito à  informação 

do invest igado e,  conseqüentemente,  de seu advogado, a f im de 

salvaguardar as suas garant ias const i tucionais.  IV -  O Colendo 

STF, em or ientação jur isprudencia l ,  adotou o entendimento de que é 

possíve l o acesso de advogado const i tuído aos autos de inquér i to  

pol ic ia l ,  em observância ao direi to de informação do indic iado e ao 

Estatuto da Advocacia,  resguardando as garant ias const i tuc ionais.  V 

- Tal posic ionamento,  contudo, ressalva o sig i lo aos proced imentos 

que, por sua própr ia natureza, não podem d ispensá- lo,  sob pena de 

ineficác ia da di l igênc ia invest igatór ia.  VI  - O entend imento 

proclamado está em conformidade com a or ientação f irmada pelo  

Colendo STF, que er igiu a Súmula Vinculante nº  14, em 

02/02/2009. VI I  -  Impõe-se,  outrossim,  respeitar  o d ire i to garant ido 

aos advogados regularmente const i tuídos com fulcro  na Lei  

8.906/94 (Estatuto da Advocacia) ,  mormente em seu ar t igo  7º ,  

inciso XIV. VI I I  -  Segurança parc ia lmente concedida para 

assegurar aos advogados const i tuídos o acesso aos autos do 

inquér i to po l ic ia l  nº 12-0143/06 (2006.61.81.005613-9),  

apartando-se as d i l igências invest igatór ias em curso, cujo sig i lo  

se mantém, sem possib i l idade de extração de cópias.  (gr i famos –  

MS 200603000739200,  JUIZA CECILIA MELLO, TRF3 -  

PRIMEIRA SEÇÃO, 27/09/2010);  

MANDADO DE SEGURANÇA. CRIME CONTRA O SISTEMA 

FINANCEIRO NACIONAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. ACESSO 

ÀS INFORMAÇÕES DE INQUÉRITO POLICIAL.  INCABIMENTO. 

INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DILIGÊNCIAS 

EM CURSO. SÚMULA VINCULANTE Nº  14 DO E. STF.  

INAPLICABILIDADE. 1.  Cuida-se de mandado de segurança 

impet rado contra dec isão que indefer iu pedido de v ista e cópias 

de inquéri to pol ic ia l  que t rata de cr ime de lavagem de dinheiro  

que tramita sob sig i lo.  2.  Entretanto ,  inexiste i legal idade na 

decisão que indefer iu pedido de acesso aos autos,  tendo em vista  

que v isa,  excepcionalmente,  garant ir  e f icác ia das invest igações 

ainda em curso. 3.  A decisão guarda consonância com a  

or ientação que emana da Súmula Vinculante nº 14 do e.  STF, na  

qual resta gizado que é dire i to do defensor,  no interesse do 

representado, ter  acesso amplo aos elementos de prova que, já  

documentados em procedimento invest igatór io real izado por órgão 
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com competência de po l íc ia jud ic iár ia,  d igam respeito ao exercício  

do dire i to  de defesa.  4 .  Os "elementos de prova" refer idos na 

súmula  não se confundem propr iamente com a sua obtenção 

mediante d i l igênc ia única.  No caso sub judice,  que t rata de 

invest igação de cr ime contra o s istema f inanceiro nac ional,  

not ic ia-se t ratar-se da pr imeira de vár ias etapas necessár ias 

para ident i f icar a or igem dos recursos e o dest ino f ina l  deles,  

possib i l i tando a té neste ú l t imo caso o sequestro de produto do 

suposto cr ime, caso se conclua por sua existênc ia.  (gr i famos –  

MS 200904000364311,  TADAAQUI HIROSE, TRF4 - SÉTIMA 

TURMA, 07/01/2010) ;  

PROCESSUAL PENAL.  HABEAS CORPUS.  INQUÉRITO 

POLICIAL.  ACESSO AOS AUTOS. DIREITO À AMPLA DEFESA. 

SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO STF. AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

DEMONSTRADO. I .  A Súmula Vinculante nº  14 do STF permi te o  

acesso dos invest igados em inquér i to pol ic ia l  aos elementos de 

prova já documentados após o encerramento das respect ivas 

di l igênc ias,  a inda que o  procedimento t rami te sob sig i lo.  Contudo,  

ta l  d irei to não deve ser alegado a par t i r  de boatos ou rumores,  

quando o juízo de 1º  grau informa não haver prova documentada,  

nos termos da Súmula.  I I .  A ausência de requer imento de v ista  

pelos pac ientes e de dec isão especí f ica da autor idade judic ia l  

exclui  o interesse de agir  para a ação de habeas corpus, face à  

ausência  de lesão concreta à ampla  defesa ou de ameaça à  

l iberdade.  I I I .  Ordem denegada. (gr i famos – HC 

00015059820104050000, Desembargador Federa l  Leonardo Resende 

Mart ins,  TRF5 - Quar ta Turma, 25/03/2010).  

 

COMENTÁRIOS 

Percebe-se, da leitura das decisões acima transcritas, que o STJ e os 

Tribunais Regionais Federais felizmente têm obstado o acesso do advogado 

do investigado às dil igências em curso e quando o sigilo mostra-se 

indispensável à eficácia das invest igações, conforme o caso concreto. 
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Saliente-se que a tendência é que a autoridade pol icial mantenha em 

autos apartados aqueles documentos e informações cujo acesso à defesa ainda 

não seja possível, a f im de garantir o êxito da investigação. 
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CONCLUSÃO 

 

Hodiernamente é reconhecida a dupla função da investigação 

preliminar penal: proporcionar ao titular da acusação elementos de convicção 

necessários à propositura ou não de ação penal (instrumental idade) e, 

concomitantemente, evitar acusações infundadas e processos desnecessários 

(garantismo). 

Para tanto, é fundamental que a investigação seja eficiente,  

traduzida na descoberta e formação probatória da materialidade e da autoria 

do crime e, quando for o caso, recuperação dos bens e valores auferidos com a 

atividade criminosa. 

Em algumas situações, torna-se imprescindível imposição de sigilo 

à investigação penal ou à parte dela, como garantia da efetividade das 

investigações, e, em certos casos, objetivando a preservação da intimidade 

dos envolvidos. 

Com o chamado “sigi lo interno”, restringe-se o conhecimento de 

determinadas informações do feito ao juiz, autoridade policial e Ministério 

Público, como forma de garantia da efet ividade das investigações. 

Já o “sigilo externo” destina-se a preservar a int imidade dos 

envolvidos no feito (autor, vít ima e testemunhas), negando-se conhecimento 

de informações do processo a terceiros não interessados na causa.   

Contudo, a imposição de sigilo interno à investigação confl i ta-se 

com o direito do invest igado de conhecer as provas contra si produzidas, a 

fim de exercer seus direitos de ampla defesa e de contraditório. 

Têm-se, então, confl i to entre dois direitos fundamentais, previstos 

constitucionalmente: o direi to da sociedade à segurança e paz, 

consubstanciado na eficiente investigação criminal e na efetiva aplicação da 

lei penal; e o direito do investigado à ampla defesa e contraditório, para o 
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exercício dos quais se faz necessário o conhecimento de todo o teor da 

acusação e provas contra si produzidas. 

Diante de confl i to de direitos constitucionais, tendo em vista o 

princípio da unidade da Constituição, deve o juiz aplicar o princípio da 

proporcionalidade, escolhendo, conforme o caso concreto, qual dos direitos 

deve prevalecer, de forma menos invasiva ou prejudicial ao direito preterido, 

buscando a otimização da tutela aos bens jurídicos envolvidos. 

Conforme o sistema acusatório vigente no Brasil e a legislação 

aplicável, o juiz tem dupla função no processo penal: zelar pelas garantias 

individuais do investigado/acusado, evitando sua violação indevida; bem 

como determinar, nos casos expressamente previstos em lei, as dil igências 

necessárias ao alcance da “verdade real”, zelando pela regularidade e 

evolução do processo, sempre de forma imparcial.  

Assim, diante de cada caso concreto, o juiz deve aval iar as 

situações em que, na investigação penal preliminar, deve prevalecer o direito 

individual de informação do investigado ou o direito social de segurança. 

O preocupante crescimento da criminal idade no Brasil , a 

sofisticação do modus operandi,  a complexidade e a gravidade de 

determinados crimes têm exigido do Estado adoção de medidas legais mais 

enérgicas em seu combate, tendo em vista seu dever de proteção social.  

Algumas dessas medidas, como interceptações telefônicas ou telemáticas, 

busca e apreensão de coisas e pessoas e operação policial controlada, 

requerem imposição temporária de sigilo interno para obtenção de êxito, o 

que deve ser objeto de permanente controle judicial, a fim de se evitar 

abusos. 

Apesar do crescente clamor pela aplicação integral dos direi tos da 

ampla defesa e do contraditório na fase pré-processual penal, sabe-se que a 

aplicação de tais direitos nessa fase se dá de forma mitigada, tendo em vista o 

princípio da proibição da proteção social deficiente do Estado. 
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É por isso que, observados os l imites legais, caso a caso, podem ser 

restringidos (e não suprimidos), momentaneamente e com autorização 

judicial, certos direi tos fundamentais individuais, como forma de garantia de 

direitos sociais, uma vez que não existem direitos absolutos. 

Objetivando uniformizar o procedimento concernente ao sigilo 

interno na investigação penal, o Supremo Tribunal Federal, por provocação da 

Ordem dos Advogados do Brasil, editou, aos 2/2/2009, a Súmula Vinculante 

n.º 14, com o seguinte texto: “É direito do defensor, no interesse do 

representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados 

em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de 

polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.  

Defende-se, no presente trabalho, que o STF equivocou-se ao editar 

referida súmula vinculante, pelos seguintes motivos: 

I) o STF não amadureceu, de forma satisfatória, a discussão sobre o 

tema objeto da Súmula Vinculante n.º 14, considerando-se, ainda, a ausência 

de requisitos previstos no art. 103-A da CF/88, a saber: rei teradas decisões 

idênticas sobre a matéria; multipl icação significativa de processo sobre o 

tema, que acarretasse aumento desnecessário do volume de trabalho no 

Judiciário (os requisitos para edição de súmula vinculante, como se sabe, 

devem ser cumulativos); 

II) a matéria não é passível de abstração, devendo ser analisada caso 

a caso, conforme as peculiaridades do processo e pelo juiz de primeiro grau; 

II I) o texto da mencionada súmula vinculante deixou margem a 

diversas interpretações, uma vez que, na prática, caberá às autoridades 

policiais e judiciais de primeira instância decidir, conforme o caso concreto, a 

possibil idade de acesso do defensor do invest igado às di l igências sigilosas. 

No presente trabalho, restou, então, demonstrado que a Súmula 

Vinculante n.º 14 tem gerado as seguintes consequências, a nosso ver,  

inconvenientes ao sistema processual e à segurança social:  
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I) mencionada súmula vinculante não resolveu o impasse a que se 

propunha, uma vez que tem permitido as mais diversas interpretações, 

inclusive pelos próprios Ministros do STF, acarretando decisões díspares; 

II) em vez de reduzir o número de demandas perante o STF, 

mencionada súmula vinculante tem acarretado seu aumento, decorrente das 

constantes reclamações referentes à dita súmula, na sua maioria equivocadas; 

II I) muitos têm invocado a súmula vinculante n.º 14 

despropositadamente, seja por interpretação errônea, seja por má-fé, 

objetivando conhecer antecipadamente atos de investigações sigilosas; 

IV) o STF tem concedido l iminares deferindo o acesso de advogados 

a dil igências sigilosas sem prévia oit iva da autoridade reclamada, o que, a 

nosso ver, é inconcebível, considerando-se a irreversibil idade da medida e o 

grave risco de arruinar as investigações. 

Não obstante essas considerações, fortalecem-nos atos oriundos do 

Judiciário, como a Resolução n.º 58/2009, do CJF, e o Manual Prático de 

Rotinas das Varas Criminais e de Execução Penal, elaborado pelo CNJ, os 

quais reconhecem que ao juiz presidente do feito cabe decidir sobre o acesso 

a informações sigilosas, o que não deixa de ser parâmetro a ser observado 

também pelo Pretório Excelso. 

Imagina-se, assim, que, caso mencionada súmula vinculante não 

seja cancelada ou revista, a fim de adequar-se aos anseios de justiça da 

sociedade brasileira, o STF, por meio de decisões reiteradas no tempo, faça 

valer perante o Judiciário e os jurisdicionados, a correta interpretação de seu 

texto, impedindo, dessa forma, que esse instituto seja usado por criminosos 

como arma para frustrar investigações e esquivar-se da aplicação da lei.  
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