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RESUMO 

 

A proteção ao sigilo se manifesta de diversas formas no ordenamento 

jurídico, em vários institutos. A maioria dos quais tem como escopo primordial a 

proteção da intimidade dos indivíduos. Há uma tensão, contudo, a ser 

solucionada entre essa proteção da intimidade pelo sigilo e a necessidade de 

publicidade em razão do interesse público. No caso do segredo de justiça nos 

processos criminais, essa tensão é especialmente sensível. O exercício do poder 

político, contudo, não convive bem com o sigilo. A democracia moderna exige 

transparência em tudo o que envolve a coisa pública. Assim, na apuração de 

crimes envolvendo agentes públicos, essa tensão entre o direito à intimidade e o 

interesse público resolve-se de forma substancialmente menos subjetiva, em 

benefício da publicidade. Muitos argumentam, em defesa de restrições à 

publicidade processual excessiva, que ela contribui para um sensacionalismo 

midiático produtor de um populismo penal de caráter conservador, o qual alimenta 

um “hiperpunitivismo”. Nessa linha, os críticos citam risco de perda de isenção 

dos julgadores e de desrespeito à intimidade dos envolvidos, com retrocesso às 

liberdades democráticas e promoção de uma atmosfera totalitária. Relativizamos 

essas críticas, que entendemos exageradas, pois não verificamos uma 

uniformidade da maioria da grande imprensa promovendo clamor por mais 

punições, a não ser, exclusivamente, nos casos de crimes bárbaros e nos casos 

de corrupção. Ademais, mesmo nesses casos, não se verifica na grande 

imprensa uma maioria clamando por penas draconianas, menos ainda nos casos 

de corrupção, nos quais a imprensa e a sociedade pedem, majoritariamente, 

apenas a aplicação imparcial das leis e o fim da impunidade. Quanto aos temores 

de avanço de um estado policialesco e desrespeitador das liberdades individuais, 

vemos uma inversão de valores, nesses argumentos em favor das restrições à 

publicidade, a qual desconsidera que o direito à intimidade protege o indivíduo 

enquanto membro do corpo social, não enquanto participante da máquina pública. 

Ela protege a população dos poderes ocultos, não o contrário. A sociedade é a 

vítima nos crimes de corrupção, nos crimes em que agentes públicos e amigos do 

poder são acusados de terem lesado o erário. A garantia de isenção dos 

magistrados não pode se dar por meio de imposições de sigilo processual para 

que eles não sejam influenciados pelas notícias que depois surgirão. Há de se 



dar, isso sim, com o fortalecimento da independência funcional, a qual não pode 

ser confundida com ativismo judicial, o qual, na verdade, prejudica a 

independência e a imagem do Judiciário. Considerando a gravidade da corrupção 

nos dias de hoje e seu profundo enraizamento nas instituições brasileiras, em um 

quadro de corrupção sistêmica praticada por meio de redes difusas e fluidas, é 

preciso que o Direito apresente respostas eficazes e proporcionais. É claro que a 

corrupção deve ser atacada em várias frentes. A minoração do problema exige 

uma abordagem multidisciplinar, sob diferentes ângulos. A impunidade é apenas 

uma das facetas que devem ser enfrentadas. Mas ela tem a seu favor, no caso 

dos crimes de corrupção em geral, a natural dificuldade de produção probatória e 

os riscos de interferência externa na atividade policial e jurisdicional. No que toca 

a esse enfrentamento, portanto, a publicidade processual ampla se mostra como 

um direito das vítimas e uma ferramenta fundamental no sentido de garantir o 

interesse da justiça, de garantir a regular prestação jurisdicional. A história 

recente do país demonstrou que a ampla publicidade processual e a constante 

mobilização social possuem uma correlação direta com a chegada ao fim de 

processos importantes envolvendo figuras poderosas, amigas do poder e outrora 

inatingíveis pelo direito penal, com julgamentos de mérito e eventuais 

condenações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Secrecy and its protection manifest in different circumstances in the legal 

system, but most of them aim to protect the intimacy of citizens. There is a tension 

to be solved, however, between this intimacy protection and the necessity of 

publicity derived from public interest. When it comes to criminal procedures and 

prosecutions, this tension is especially tangible. The exercise of political power, 

nevertheless, does not go well with secrets though. Modern democracy demands 

transparency in every aspect involving public affairs. Thus, in the investigation of 

crimes committed by government agents this tension between the right of intimacy 

and the public interest is solved in a substantially less subjective manner in benefit 

of publicity. Many critics argue in favor of restrictions of excessive publicity saying 

it fuels media sensationalism that produces conservative criminal populism which 

results in punitive excess. In this sense, critics mention the risks of less impartiality 

by judges and disrespect of the privacy of everyone involved resulting in backsets 

of the democratic freedom conquests and promotion of a totalitarian atmosphere. 

We tend to relativize these exaggerated criticisms since there are no uniform 

trends in main mess media companies asking for more criminal punishments, 

except maybe for barbarian violent crimes and for corruption situations. Besides, 

even in these cases the majority of media conglomerates do not demand 

draconian treatments, even less in corruption cases for witch the hopes are only 

the impartial enforcement of the law and the end of total impunity.  As for the fears 

of a growing and disrespectful of individual liberties police state, we detect a bit of 

a moral value inversion in the arguments for the restriction of publicity, because de 

disregard that the right of intimacy protects the citizens while members of the 

social body, not while participants of the state machine. It protects the population 

from the arcana imperii, from the secret powers, not the other way around. Society 

is the victim of the corruption crimes, that is, of the felonies against tax payer’s 

money practiced by public servants and the private friends of power. The 

guarantee of impartiality of the judges cannot be imposed by keeping law suits and 

investigations secret so that they are not influenced by the news and the 

exploration of the facts by the press. What the guarantee of impartiality demands 

is the strengthening of the independency of the judges, which on the other hand 

can’t be misrepresented by the judicial activism which actually harms the 



independency of the judges in the long term and the image of the judicial system. 

Considering the severe endemic corruption of today and its deep roots planted in 

Brazilian institutions working in fluid and diffuse networks, it is evident that efficient 

and proportional law enforcement responses are needed. Corruption must be 

attacked by different approaches. To try and diminish the problem different angles 

and facets of it have to be faced with multidiscipline resources. Impunity is only 

one of these facets, but it has to be confronted firmly even though the natural 

difficulties of complex evidence production and external interferences in judicial 

and police activities are often factors that play on its side.  Broad and vast publicity 

in the criminal investigation and procedures, outside the situations when the 

secrecy is absolutely necessary for the success of the evidence collecting 

process, are a legit right of the victims and an important tool in the interest of 

justice to guarantee the prosecutions get to the end. The recent history of our 

country has shown that broad publicity keeping the public opinion constantly 

mobilized have a direct correlation with corruption investigations and prosecutions 

going to the end when involving former untouchable powerful figures and resulting 

in their convictions eventually. 



13 
 

INTRODUÇÃO 

 

Platão, no Livro II de “A república”, nos conta sobre o mito de Giges, um 

ordinário pastor de ovelhas que certo dia, após um tremor de terra, encontra em 

uma das fendas abertas no solo um cadáver, de quem retira um anel de um dos 

dedos, um anel mágico. O simplório pastor descobre que girando o anel para 

baixo se torna invisível. Girando para cima, volta ao normal. Ele vai então ao 

palácio real e lá, invisível, mata o rei, toma a rainha e o poder1.  

 

O que o filósofo propõe é a reflexão sobre até que ponto nossos 

escrúpulos são os mesmos, nossa moral é a mesma, quando não somos vistos, 

quando nossos atos não podem ser descobertos, quando temos certeza da 

impunidade. E sobre o quanto isso é ainda mais sensível quando essa 

invisibilidade se encontra próxima ao poder. Se o poder pode corromper, o poder 

absoluto, que deriva da invisibilidade, corrompe absolutamente. 

 

A corrupção política, a corrupção do poder, é algo que sempre existiu, em 

todas as épocas, em todos os locais, em maior ou menor medida. No Brasil, 

contudo, por razões históricas, socioculturais e institucionais ela, há tempos, vem 

se mostrando um problema especialmente grave e persistente. Sistêmico. 

Somando-se às razões mencionadas acima, a impunidade, a certeza dela por 

parte dos chamados donos do poder, na expressão de Faoro, e de seus amigos, 

mesmo aqueles de ocasião, surge como uma mazela difícil de ser combatida e 

que completa o contexto ideal para a prosperidade da corrupção e manutenção 

do nosso país em um eterno estado de desenvolvimento por acontecer, mas que 

não acontece.2 

 

Pela expressão “corrupção” entenda-se, aqui, não apenas os delitos 

específicos de corrupção passiva e ativa dos artigos 317 e 333 do CP, mas, 

essencialmente, a desonestidade no processo de decisão política mediante o 

desvio dos critérios legais em troca de vantagem ilícita; o uso do poder público ���������������������������������������� �������������������
1 PLATÃO. A república. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, p. 56. 
2 País subdesenvolvido, país do futuro, país em desenvolvimento. Os nomes vão mudando. 



14 
 

para alcançar objetivos privados.3 Nesse conceito se incluem, além dos delitos já 

mencionados, dezenas de outros que possuem o Estado, do ponto de vista 

estritamente técnico-jurídico, como o sujeito passivo, mas cujas verdadeiras 

vítimas são os cidadãos, a sociedade. 

 

Recentemente, alguns escândalos de corrupção amplamente noticiados 

pela imprensa, e cujos conteúdos dos processos judiciais foram divulgados como 

nunca antes, acabaram, finalmente, de forma inédita na história nacional, tendo 

os seus poderosos responsáveis levados à Justiça. Às claras. Essa situação 

inflamou debates, não de todo inéditos, sobre o direito à intimidade dos acusados 

em geral, presunção de inocência, sensacionalismo e perda de isenção por parte 

dos Juízes. Sobressaíram nas críticas à ampla publicidade os alertas, também 

não novos, dos riscos à democracia, dos riscos da demagogia, dos riscos do 

punitivismo populista, dos riscos de incentivo a um estado de coisas 

perigosamente “orwelliano”. Argumentos jurídicos à parte, esse tom acima 

mencionado se verifica, explícita ou implicitamente, na maioria das críticas mais 

duras à publicidade que receberam os processos, por exemplo, do “Mensalão” e 

da “Operação Lava Jato”. É o mesmo tom presente nas críticas à “Operação 

Castelo de Areia”, à “Satiagraha”, a casos que mobilizaram a sociedade como a 

morte da menina Isabella Nardoni, a morte dos pais de Suzane Richthofen, entre 

outros. 

 

A presente dissertação se propõe a demonstrar que há nessas críticas 

uma inversão de valores e um desrespeito às verdadeiras noções de democracia 

e de interesse público, especialmente nos casos de corrupção. Defenderemos 

que a ampla publicidade nos processos judiciais envolvendo agentes públicos é 

não só legal, mas deve também ser observada obrigatoriamente pelos Juízes, 

salvo excepcionalíssimas situações, sendo também conveniente no sentido de 

evitar interferências de poderes ocultos na atividade jurisdicional. 

 ���������������������������������������� �������������������
3 WERNER, Guilherme Cunha. Cleptocracia: Corrupção sistêmica e criminalidade organizada. In: 
PEREIRA, Eliomar da Silva; WERNER, Guilherme Cunha; VALENTE, Manuel Monteiro Guedes 
(Coord.). Criminalidade Organizada: Investigação, Direito e Ciência. São Paulo: Almedina Brasil, 
2017, p. 29.  
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Para tanto, no primeiro capítulo trataremos das diversas maneiras pelas 

quais o sigilo pode se manifestar no ordenamento jurídico, positivamente ou 

negativamente. Abordaremos as noções de sigilo, segredo e notoriedade, bem 

como os conceitos e razões de ser do segredo de justiça, do segredo profissional, 

sigilo jornalístico, sigilo de comunicações, de dados e documentos, fiscal e 

bancário, e o sigilo de Estado.  

 

No segundo capítulo, procuraremos expor as firmes costuras que unem 

publicidade, democracia, liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Não 

há democracia sem um povo muito bem informado sobre tudo o que acontece 

com o governo, sobre o que os agentes públicos fazem em seu nome ou 

supostamente em seu nome. Sigilo e poder não combinam. Na sequência, ainda 

no segundo capítulo, analisaremos e relativizaremos os argumentos contra a 

ampla publicidade processual que, em suma, criticam o sensacionalismo 

midiático, o populismo penal, a parcialidade dos Juízes nos casos de grande 

repercussão, e fazem alertas, a nosso ver bastante exagerados, quanto aos 

riscos de avanços totalitários.   

 

Em seguida, ainda no segundo capítulo,  trataremos mais especificamente 

da suposta parcialidade dos Juízes nos casos de maior repercussão e 

defenderemos que a melhor forma de se garantir a imparcialidade do Judiciário 

não é por meio de limitações à publicidade processual ou restrições à atuação 

dos meios de comunicação, mas fortalecendo a independência dos magistrados e 

suas prerrogativas, qualidades que, paradoxalmente, ao contrário do que no 

curtíssimo prazo possa parecer, são minadas, no longo prazo, pelo chamado 

ativismo judicial, o qual, a despeito de envaidecer alguns Juízes ou de ser 

simplesmente negado por outros tantos, precisa ser combatido. A conscientização 

pode partir dos próprios Juízes, a despeito dos exemplos contrários que, por 

vezes, vêm de cima. A verdadeira independência funcional não pode ser 

desvirtuada e utilizada como justificativa para veiculação de idiossincrasias ou 

ideologias, por mais que se pretendam nobres. 

 

No terceiro e último, abordaremos o tema da corrupção, trançando um 

panorama de sua gravidade no mundo e no Brasil especificamente. Analisaremos 
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o problema sob o ângulo sociocultural, da impunidade e do enraizamento nas 

instituições, criando hoje uma situação sistêmica. Proporemos ferramentas para o 

ataque a cada uma dessas dimensões da corrupção, cientes de que só o 

enfrentamento em todas as frentes pode oferecer uma solução adequada. Em 

seguida, trataremos das organizações criminosas e suas relações com a 

corrupção, bem como da Lei 12.850/13. Por fim, abordaremos especificamente a 

questão da ampla publicidade processual nos crimes envolvendo agentes 

públicos como sendo o principal instrumento contra a impunidade. Um 

instrumento plenamente adequado ao ordenamento, de observância obrigatória 

pelos Juízes salvo raras e efetivamente necessárias exceções, e útil para evitar a 

interferência externa na atividade jurisdicional. Adequado ao ordenamento, visto 

que congruente com os princípios da publicidade, da transparência, da 

proporcionalidade e com a própria ideia de democracia, a qual exige a onividência 

da sociedade em relação aos agentes de poder, não o contrário, residindo nessa 

inversão, isto é, na invisibilidade dos arcana imperii, o risco de totalitarismo. De 

observância obrigatória, tendo em vista o disposto no art. 93, IX, da CF/88 e tendo 

em vista que a população é a vítima do crime, a qual tem o direito de saber de 

tudo que toca à má utilização de seu dinheiro. Útil aos processos porque inibe, 

por meio da atenção constante da população, a audácia por parte de poderosos 

que queiram eventualmente “abafar” as investigações. A demonstrar que a ampla 

publicidade realmente tem um impacto no sentido de garantir o avanço da marcha 

processual, comentaremos três casos: “Operação Castelo de Areia”, “Mensalão” e 

“Operação Lava Jato”. 

 

Dentro da ideia de que o Direito brota da consciência comum do povo e 

que varia, de tempos em tempos e de sociedade para sociedade, ainda que 

mantendo princípios essenciais, temos que é chegada a hora de o problema da 

corrupção, como contemporaneamente algo que atingiu um ponto insustentável, 

ser definitivamente atacado de forma contundente, com os sacrifícios que se 

fizerem proporcionalmente exigíveis, sem relativização de sua gravidade ou falsas 

prudências por detrás de cujas retóricas, por vezes, se escondem outros 

interesses, os de sempre. A impunidade é só um aspecto a ser solvido. Talvez 

sequer o mais importante. Mas precisa acabar. 
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CONCLUSÃO 

 

A corrupção no Brasil é um problema enraizado, de extrema gravidade, 

que afeta sensivelmente a vida de dezenas de milhões de pessoas e que agride 

as bases de nossa democracia de forma patente. 

 

Um esforço institucional e social para uma real e significativa minoração 

do problema se mostra premente e inadiável, ainda que não se tenha, 

racionalmente, esperanças de se erradicar totalmente uma mazela que sempre 

atingiu a humanidade e que ainda a atinge, mesmo em menor medida, até nos 

países mais desenvolvidos do mundo.  

 

Esse esforço, com os sacrifícios que lhe são inerentes, encontra respaldo 

na consciência comum do povo brasileiro, o qual, mais do que simplesmente intuir 

sobre o tamanho da corrupção e sobre a gravidade dos prejuízos causados por 

ela, como em outras épocas, hoje os dimensiona de forma muito mais concreta.  

 

O combate à corrupção, evidentemente, há de ser realizado em todas as 

frentes possíveis, não se imaginando uma saída simplista para o problema, por 

meio apenas e tão somente dos processos criminais.  Mas, mesmo que não seja 

a única medida a ser tomada na luta contra a corrupção, como vimos ao longo 

deste trabalho, a impunidade é uma das facetas que devem ser enfrentadas. 

 

Para tanto, é preciso uma Justiça capaz de entregar decisões de forma 

mais célere e especializada, o que por sua vez exige priorização e mais estrutura 

no que concerne aos crimes que envolvem corrupção em sentido amplo. O 

mesmo se diga em relação às Polícias e ao Ministério Público. Além disso, 

cremos que nossa atual legislação de execução penal pode ser melhorada, com 

alteração dos percentuais de progressão de regime, hoje excessivamente 

lenientes.  

 

Nada disso adianta, em termos de combate à impunidade, se os 

processos não puderem chegar ao fim. Cremos, nesse sentido, que a anulação 
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de qualquer prova produzida em fase de inquérito ou judicial, deve considerar o 

princípio da proporcionalidade em face da gravidade dos fatos apurados e suas 

consequências, bem como a boa-fé, conforme o caso, da autoridade policial ou 

judicial que presidiu ou determinou a colheita da prova, para o que não se 

descarta a possível utilidade de inclusão de dispositivo expresso no Código de 

Processo Penal, a despeito de o atual ordenamento já autorizar, a rigor, referido 

entendimento. Não se mostra proporcional, a nosso ver, a anulação de um edifício 

probatório em um caso de apuração de crime grave e com grandes 

consequências sociais, por exemplo, por conta de uma fundamentação que, 

apesar de razoável e não teratológica, e sem qualquer suspeita de má-fé, foi 

menos fundamentada do que outro magistrado, em grau recursal, acharia ideal.  

 

O mais importante elemento, contudo, para a chegada dos processos ao 

fim com julgamento de mérito em tempo razoável, acreditamos seja, no caso dos 

crimes envolvendo agentes públicos e pessoas influentes em escândalos de 

corrupção, a ampla publicidade processual. 

 

Esta deve ser obrigatoriamente observada, conforme uma interpretação 

sistemática do ordenamento à luz da ideia contemporânea de democracia, em 

que o direito à intimidade protege o cidadão contra o Estado, mas não os agentes 

do Estado, ou que se relacionaram com o Estado e com as coisas públicas, 

contra os cidadãos, contra os contribuintes.  Tudo que se relaciona com o Poder 

deve ser público. É por isso que se há de rejeitar os raciocínios que, invertendo 

essa lógica, enxergam riscos totalitários e de retrocesso democrático na 

publicidade que, na verdade, acaba por expor os segredos do poder.  

 

Assim, considerando que nesses casos a população é a vítima, a ampla 

publicidade atenderá ao mais legítimo interesse público, o qual prevalecerá, nos 

termos do art. 93, IX, da CF/88, sobre a intimidade dos acusados. Não pode ser 

olvidado, outrossim, que a publicidade processual contribui em grande medida 

para a legitimidade da atuação judicial perante a população e viabiliza, desta 

forma, um maior controle, por meio da accountability, do exercício jurisdicional, ao 

mesmo tempo em que inibe iniciativas de interferências externas em favor dos 

donos do poder. 
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Acreditamos que a população brasileira tem dado contínuos sinais de 

saída de um estado de letargia para com os desmandos, rumo a uma maior 

participação na vida política, um melhor exercício da cidadania. Nesse contexto, a 

corrupção sistêmica é algo que a sociedade não está mais disposta a tolerar. Os 

resultados da ação penal 470 e da “Operação Lava Jato” sinalizam tempos de 

mudança positiva, dentro de uma cultura de transparência crescente que, a nosso 

ver, longe dos exageros quanto às supostas consequências nocivas do 

“populismo penal midiático”, abre, na verdade, ensejo para um maior respeito à 

coisa pública e para uma aplicação menos seletiva do Direito Penal, com 

efetividade independentemente de quem seja o réu. 
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