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RESUMO
No âmbito do Direito Constitucional e Processual Penal, sobretudo a previsão de uma fase pré-processual, qual seja da
investigação preliminar, a característica sigilosa do inquérito processual é tratada minimamente pelo Código de Processo
Penal,  bem como o deficiente alcance de suas normas quando confrontadas com as normas constitucionais. Desta
forma o presente trabalho se concentrará na abordagem do tema referente ao sigilo do inquérito policial relacionado ao
direitos e garantias do investigado diante de um sistema inquisitivo, contrapondo a prerrogativas da advocacia sobretudo
no que tange o direito de acesso ao inquérito policial pelo advogado e os direitos e garantias dos meios de comunicação.
A intenção primordial deste trabalho é analisar situações reais, através de uma pesquisa bibliográfica e em documentos
públicos,  onde  ocorreu  quebra  de  sigilo  na  fase  preliminar  da  investigação,  identificando  se  tal  conduta  pode
comprometer a investigação e contrariar à Constituição da República e o Garantismo Penal, concluindo pela adoção de
uma forma objetiva  e  garantista  daqueles  direitos  do  investigado,  sugerindo  também a  mudança  de  determinadas
posturas através de alterações legislativas.
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1 INTRODUÇÃO

O  inquérito  policial  é  um  procedimento  administrativo  que  possui  a  finalidade  de  obter
elementos de autoria e materialidade que servirão de base para a propositura da ação penal pelo
respectivo titular desta. Não se trata de um processo judicial, uma vez que não estão presentes os
requisitos para tal, permitindo assim que sejam minimizadas garantias constitucionais e processuais
como o contraditório e ampla defesa (SILVA, 2010).

Todavia  atualmente  é  notável  o  ambiente  social  de  desejo  a  repressão  da  criminalidade,
sobretudo reforçados pelos acontecimentos de incontestável conhecimento popular, principalmente
relacionados a operações de investigações policiais  disseminadas intensamente pelos meios de
comunicação.  Outrossim  é  visto  amplamente  pela  sociedade  como  meio  de  repressão  à
criminalidade, à manutenção da paz social, e como garantidor de direitos e prerrogativas individuais
(SILVA, 2010).

O  tema  sobre  acesso  autos  do  inquérito  e  a  extensão  do  sigilo  interno  dos  atos  de
investigação nunca foi tema pacífico, sendo inclusive um aparente conflito de normas entre o artigo
20 do Código de Processo Penal brasileiro e o artigo 7º, XIV do Estatuto da Advocacia e da Ordem
dos Advogados do Brasil, justamente por isso, o Supremo Tribunal Federal (STF) foi instado a se
manifestar sobre o tema por diversas vezes, resultando na edição da súmula vinculante (SV) 14 de
2009 (BARBOSA, 2011).

Desse modo o cerne do presente trabalho, é contrapor direitos e prerrogativas, onde o que
deve prevalecer é o direito à informação da sociedade, a publicidade dos atos processuais ou o
sigilo no inquérito policial? Os direitos da personalidade cedem diante do direito de informar? Até
onde a imprensa pode divulgar e adentrar na intimidade das pessoas, até onde vai a informação e a
violação da privacidade? (SILVA, 2010). Tais perguntas e respostas serão analisadas e respondidas
de acordo com os princípios constitucionais e processuais penais de forma a encontrar o caminho de uma
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investigação preliminar que respeite um regime democrático de direito mas que não comprometa tal fase,
com a disseminação de informações ora sigilosas.
2 MATERIAIS E MÉTODOS
 

A pesquisa se desenvolveu inicialmente através de pesquisas doutrinárias, jurisprudenciais e
em materiais bibliográficos que tratam do tema em análise. Na segunda parte, com base no que foi
pesquisado, foram analisados casos reais, onde houve a quebra do sigilo da investigação preliminar
e  casos  onde  não  ocorreu  tal  fato,  desta  forma  pretendeu-se  identificar  os  efeitos  de  ambas
situações e suas consequências em âmbito social e jurídico.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa analisou dois casos reais, onde informações do inquérito policial vazaram para os
meios de comunicação.

No primeiro caso trata da menina Isabella de Oliveira Nardoni, que na época com cinco anos
de idade caiu do sexto andar do prédio em que o pai morava com a madrasta. O vazamento das
investigações causou grande revolta popular. A imprensa expôs o pai e a madrasta e instigou a
revolta popular. O muro da casa dos acusados foi pichado, os filhos tiveram que não usar mais o
sobrenome Nardoni na escola. (CAMPBELL, 2010)

Tendo em vista a maneira como o caso foi noticiado, em princípio não é possível ter
uma verdade absoluta de que o casal é ou não culpado, visto que não houve confissão
e também no momento do crime não havia nenhuma testemunha presente. O casal foi
condenado apenas com o trabalho da perícia.  Alexandre e Anna Jatobá tiveram o
direito de resposta à sociedade, transmitido em rede nacional pela imprensa, mas a
tese de negativa de autoria não foi suficiente para que a população acreditasse neles.
(CAMPBELL,2010).

Ademais  o  vazamento  de  informações  foi  massivo  e  rápido,  onde  a  imprensa  passou  a
divulgar todos os laudos que já estavam concluídos, ou ainda em investigação e apontavam marcas
de sangue no carro de Alexandre, as marcas no pescoço da menina eram compatíveis com as mãos
da madrasta. (SILVA, 2010)

O segundo caso analisado, foi o da Escola Base o qual foi extremamente disseminado por
todos meios de comunicação, sendo os proprietários acusados de abusos sexuais contra crianças,
tais acusações que se comprovaram falsas. Porém o tempo em que foram acusados, foi suficiente
para causar prejuízos incalculáveis a vida pessoas e profissional dos acusados.

O Caso Escola Base foi  um dos mais perversos acontecimentos já  promovidos do
jornalismo no Brasil. Na Semana Santa de 1994, cidadãos.comuns são arrancados de
seu cotidiano sob a suspeita de abuso sexual de crianças. Jornais e emissoras de
televisão não apenas acolhem a acusação fragilmente sustentada, como a amplificam,
assumindo  como verdades  absolutas  as  denúncias  mais  inconsistentes.  Tudo  era
válido para falar da “escolinha do sexo”. (RIBEIRO, 2000).

Praticamente toda a imprensa de São Paulo e do restante do país noticiava o fato, mas o
inquérito ainda estava em andamento, logo, nada estava concluído. As reportagens eram somente
baseadas nas declarações do delegado, Edélcio Lemos, responsável pelo caso.(SILVA, 2010).
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Após as informações veiculadas pelos meios de comunicação já terem destruído a vida dos
acusados. O resultado final  do laudo do IML foi  inconclusivo. As lesões encontradas na criança
poderiam ser atribuídas tanto a coito anal quanto a problemas intestinais. Mais tarde a segunda
hipótese foi confirmada.

O delegado foi afastado do caso. A investigação foi reiniciada. Todas as testemunhas
foram ouvidas novamente, as diligências também foram feitas outra vez, porém em
silêncio. A imprensa parou de explorar o caso, e finalmente foi concluído. Em junho de
1994 o inquérito do Caso Escola Base foi arquivado. Não houve provas suficientes
para a acusação. (SILVA, 2010).

Embora tenha sido comprovado que os acusados não eram responsáveis pelos falsos crimes
e que houve grande erro da mídia em divulgar informações precoces e acusatórias,  nem todos
meios de comunicação se retrataram acerca do ocorrido e os que o fizeram não foram tão enfáticos
em  mostrar  a  verdades  dos  acontecimentos.  Todavia  mesmo  se  houvessem  veiculado  tais
retratações com a mesma ênfase não seria mais possível reestabelece a vida dos acusados tal
como era antes do ocorrido.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Constituição Federa de 1988 considera o indiciado inocente até o trânsito em julgado  da
decisão condenatória, e também declara invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem
das pessoas.

No entanto, cumpre esclarecer que a atividade jornalística não poderá ser limitada a ponto de
mitigar  a  liberdade  de  imprensa  constitucional,  porém,  esta  deverá  atuar  de  forma  ética  e
responsável, assegurando o direito à intimidade e vida privada.(SILVA, 2010)

Em  ambos  casos  analisados  indiscutivelmente  ouve  grande  prejuízo  no  vazamento  de
informações sobre a investigação preliminar.  Ao divulgar  acusações massivamente os meios de
comunicação  se  transformam  em  julgadores  e  não  divulgadores,  tal  fato  pode  comprometer
drasticamente  um julgamento  justo  em razão  da contaminação midiática  além de  gerar  grande
clamor social.

Todavia A sociedade democrática embora permita a liberdade de imprensa, deve obedecer os
limites legais e não deverá tolerar práticas incompatíveis com os princípios  constitucionais e nem
poderá admitir a violação das garantias dos cidadãos, sob pena dela se transformar em sociedade
sob regime de exceção. (MONTALVÃO, 2011)
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