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TÍTULO DA TESE 

 

 

SIGILO DA FONTE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA COMO 

LIMITE À PROVA NO PROCESSO PENAL 

 

 

RESUMO DA TESE 

 

O tema do segredo jornalístico ecoa profundamente no campo do processo 

penal, com grandes discussões não apenas teóricas, mas de atual importância prática 

para o futuro do direito à informação e para uma necessidade de realização da justiça. É 

nesse ponto de intersecção – ampla liberdade de imprensa e acertamento de uma 

verdade processual justa – que se acirra o debate sobre ser absoluto ou relativo o sigilo 

da fonte, com apresentação de inúmeras razões favoráveis ou contrárias a essa espécie 

particular de segredo. 

 

 O consenso doutrinário e jurisprudencial acerca da questão está longe de ser 

atingido, sobretudo porque o status jurídico constitucional do sigilo jornalístico parece 

protegê-lo de intervenções limitativas do legislador, sempre vistas, politicamente, como 

espécies de agressão.  

 

     Este trabalho, portanto, dedica-se a examinar a confidencialidade da fonte de 

informação jornalística como limite à prova penal no contexto da sociedade 

contemporânea da comunicação midiática. A tese que ora propomos é que o sigilo da 

fonte de informação jornalística, regra de direito e garantia fundamental prevista no art. 

5º XIV da Constituição Federal brasileira, é um limite à prova no processo penal. 

 

Do ponto de vista do direito à informação, o sigilo é instrumento destinado ao 

jornalista para o exercício de sua profissão e que também está a serviço da própria 

democracia. Com a tutela constitucional do anonimato da identidade da fonte, o 

profissional do meio de comunicação pode ser mais bem informado para informar a 
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sociedade. Essa sociedade, por sua vez, através do conhecimento sobre a atuação dos 

Poderes do Estado, que a mídia lhes proporciona, tem a possibilidade de poder 

participar, efetivamente, do regime democrático.  

 

Do ponto de vista do processo penal, a busca da verdade processual é o caminho 

da realização da justiça no qual a prova é imprescindível para que Estado encontre 

solidez na legitimação de seu poder de punir, e o indivíduo acusado de crime, por sua 

vez, possa realizar o seu direito à liberdade.  

 

    Quando surge o processo como garantia de liberdade do indivíduo e necessário 

para o ius puniendi estatal, nasce ínsito a ele um direito à prova dos fatos, que deve ser 

exercido na sua maior amplitude, mas dentro de limites legais e de dignidade humana, 

tudo como corolário de um justo e devido processo legal. 

 

  A presente investigação analisa a conexão, a relação desses institutos distintos: 

se, e como será possível compatibilizar a garantia constitucional do sigilo da fonte e a 

garantia do acusado em obter provas para sua defesa, quando a testemunha for um 

profissional da comunicação e quando documentos necessários à comprovação dos fatos 

estiverem em poder do jornalista ou da redação do jornal.  

 

Evidencia-se, então, a dificuldade de conciliar valores tão relevantes num Estado 

Democrático de Direito. O sigilo do jornalista como limite à prova não encontra amparo 

no art. 207 do CPP, como os demais segredos profissionais, pois o profissional da mídia 

tem a função de publicar fatos, não mantê-los sob reserva, que é exigência da 

mencionada norma. Portanto, o tratamento jurídico que deve ser dispensado ao sigilo 

jornalístico, em relação à prova penal, não se assemelha ao empregado para análise dos 

demais segredos.  

 

No intuito de proteger a origem da informação – e tão somente essa é tutelada - se 

necessário e a critério do profissional, o procedimento probatório exigirá das partes e do 

juiz algumas especificidades, sob pena de a prova colhida ser considerada ilícita, se 

produzida com ofensa à regra constitucional mencionada. 
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Além do mais, com o progresso tecnológico dos meios de comunicação amplia-

se o problema das questões relacionadas às fontes de prova. Assim, as informações 

confidenciais vazadas do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, 

publicadas pelo WikiLeaks, com o impacto que teve na opinião pública mundial e nas 

relações com diversos países, as notícias anônimas divulgadas em redes sociais como 

blogs, facebook, twiter, workut, vão gerar discussões sobre a necessidade, ou não, de 

estabelecimento de limites à prova, sobretudo de defesa de acusados de práticas de 

crimes. 

 

Concluímos que é possível assegurar um efetivo direito à prova das partes no 

processo penal, respeitando o limite constitucional da confidencialidade da fonte de 

informação jornalística. Ambos são valores tutelados pela Constituição de 1988 os 

quais, no entanto, se colidirem, encontram na regra mencionada a opção do legislador 

constituinte pelo sigilo da fonte, “quando necessário ao exercício profissional”.  

 

Palavras - chave: sigilo da fonte; prova penal; jornalista.  
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RÉSUMÉ DE LA THÈSE 

 

 

 Le thème du secret journalistique retentit profondément dans le domaine de la 

procédure pénale, suscitant de grandes discussions non seulement théoriques mais aussi 

d'importance actuelle pratique pour l'avenir du droit à l'information et pour une 

nécessité de réalisation de justice. C'est à ce point de convergence, entre l'ample liberté 

de presse et l'assurance d'une vérité de procédure équitable, que s'enflamme le débat sur 

les thèses absolutistes et relativistes du secret de la source où l'on présente 

d'innombrables raisons favorables ou contraires à cette variété particulière de secret.  

 

 Le consensus doctrinaire et jurisprudentiel autour de la question est loin d'être 

atteint surtout parce que le statut juridique constitutionnel du secret journalistique 

semble le protéger d'interventions limitatives du législateur, toujours perçues 

politiquement comme des genres d'agression. 

 

 Ce travail a, donc, pour but d'examiner la confidentialité de la source 

d'information journalistique comme limite à la preuve pénale dans le contexte de la 

société contemporaine de communication médiatique. La thèse que nous proposons à 

présent est que le secret de la source d'information journalistique – règle de droit et 

garantie fondamentale prévue par l'article 5
ème

 XIV de la Constitution de la République 

fédérative du Brésil – est une limite à la preuve dans la procédure pénale. 

 

 Du point de vue du droit à l'information, le secret est un outil destiné au 

journaliste pour l'exercice de sa profession qui est aussi au service de la démocratie elle-

même. Avec la protection constitutionnelle de l'anonymat de l'identité de la source, le 

professionnel du milieu de la communication peut être mieux informé pour informer la 

société. Avec la connaissance de l'action des pouvoirs publics que les médias lui offrent, 

cette société a, à son tour, la possibilité de pouvoir participer effectivement du régime 

démocratique. 

 

 Du point de vue de la procédure pénale, la quête de vérité de procédure est la 

voie d'accomplissement de la justice, où la preuve est incontournable pour que l'État 
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retrouve de la solidité dans la légitimation de son pouvoir de punir et pour que l'individu 

accusé de crime puisse, à son tour, exercer son droit à la liberté. 

 

 Lorsque la procédure sourd comme gage de liberté de l'individu et est nécessaire 

pour l'ius puniendi de l'État, il en provient un droit inné à la preuve des faits qui doit 

être exercé dans sa plus grande ampleur gardant, cependant, les limites légales et de 

dignité humaine, le tout comme corollaire d'une procédure légale due et équitable. 

 

 Cette recherche analyse la connexion, la relation de ces institutions distinctes : si 

et comment il sera possible de rendre compatibles l'assurance constitutionnelle du secret 

de la source et l'assurance pour l'accusé de l'obtention de preuves pour sa défense 

lorsque le témoin est un professionnel de la communication et lorsque les documents 

nécessaires à la preuve à l'appui se trouvent en possession du journaliste ou de la 

rédaction du journal. 

 

 Il appert, donc, la difficulté de concilier des valeurs si pertinentes dans un État 

de Droit et de Démocratie. Le secret du journaliste comme limite à la preuve ne trouve 

pas d'appui dans l'article 207 du CPP brésilien, comme les autres secrets professionnels, 

puisque le professionnel des médias a la fonction de publier les faits et non pas de les 

garder, ce qui est une exigence de la norme mentionnée. Par conséquent, le traitement 

juridique qui doit être accordé au secret journalistique en ce qui concerne la preuve 

pénale ne se ressemble pas à celui employé pour l'analyse des autres secrets. 

 

 Dans le but de protéger la source de l'information – elle seule protégée, si 

nécessaire, selon l'appréciation du professionnel – la procédure probatoire exigera des 

parties et du juge quelques spécificités, sous peine d'avoir la preuve amassée considérée 

illicite si elle est produite offensant la règle constitutionnelle mentionnée. 

 

 En outre, avec le progrès technologique des moyens de communication, le 

problème des questions liées aux sources des preuves s'élargit. Ainsi, les fuites 

d'informations confidentielles du Département d'État des États-Unis d'Amérique 

publiées par WikiLeaks et son impact sur l'opinion publique mondiale et dans les 

relations avec plusieurs pays, les nouvelles anonymes divulguées dans les réseaux 
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sociaux tels que blogs, facebook, twiter, workut, vont générer des discussions sur la 

nécessité ou le manque de nécessité d'établir des limites à la preuve, surtout dans la 

défense des accusés de pratiques criminelles. 

 

 Nous arrivons à la conclusion qu'il est possible d'assurer un droit effectif à la 

preuve des parties de la procédure pénale en respectant la limite constitutionnelle du 

secret de la source d'information journalistique. Toutes les deux sont des valeurs 

protégées par la Constitution de 1988. En se heurtant, elles ont toutefois trouvé, dans la 

règle citée, l'option du législateur constituant pour le secret de la source, "lorsque 

nécessaire à l'exercice de la profession". 
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INTRODUÇÃO 

 

  

Há poucos temas que transcendem a relação entre o ser humano e o poder 

político do Estado, como a prova no processo penal. Muito além de ser preciso 

reconstruir os fatos passados, para embasar um direito à liberdade do acusado ou um 

dever de punir estatal, existe uma necessidade ínsita no indivíduo de fazer prevalecer a 

sua verdade sobre os acontecimentos, perante si e perante os outros. Falar em um 

direito à prova, portanto, é falar em um direito a sustentar valores pessoais, provando os 

fatos diante da vida e no processo. 

 

É na atividade probatória do processo penal que se verifica uma premência na 

efetivação dos princípios constitucionais garantidores da dignidade do acusado, para a 

realização de um processo justo, no qual o equilíbrio entre o exercício do poder punitivo 

estatal e a defesa do indivíduo seja um realizável ideal de justiça. Mas a justiça aqui 

desejada é também uma exigência, tem um sentido de valor, que ultrapassa o limite da 

simples conformidade com o estabelecido na lei.  

 

A prova é, pois, o elemento essencial na realização da justiça pelo processo, sem 

a qual o Estado não encontraria solidez na legitimação de seu poder de punir, e o 

indivíduo, acusado de crime, dela depende para a efetivação do seu direito à liberdade.  

 

 A forma como o ordenamento jurídico estrutura a normatização do direito das 

partes à prova, a possibilidade de buscar elementos para embasar a verdade histórica, 

bem como a imposição de limites à atividade probatória visando à proteção dos direitos 

fundamentais, vai revelar o grau de democracia existente em um Estado de Direito. 

 

 O processo penal deve assumir contornos constitucionais como a alma da sua 

existência estrutural, impondo no desenvolvimento e na solução prática dos conflitos a 

marca dos princípios que regem a base democrática da sociedade na qual se insere.    
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No âmbito do direito à prova, a possibilidade de efetiva participação do acusado 

no exercício do poder punitivo estatal, realizando, na plenitude, a sua defesa no 

processo penal, com amplo acesso ao conhecimento e produção de provas que poderão 

trazer à luz a verdade dos fatos, sempre protegido por garantias que assegurem a sua 

dignidade humana, é o modelo desta estrutura processual com dimensão democrática.  

 

Todavia, a análise desse direito envolve a polêmica questão do limite à apuração 

da verdade, o limite deste direito, o que pressupõe, por consequência, um limite ao ius 

puniendi do Estado, por um lado e, de outro, um limite ao direito de defesa do acusado. 

 

A presente investigação tem por escopo analisar esse limite à prova no contexto 

da sociedade contemporânea da comunicação midiática. Devido à importância que a 

liberdade de informação assumiu no desenvolvimento do Estado Democrático de 

Direito instituído na Constituição brasileira de 1988, trazendo aos cidadãos a 

possibilidade de controle e participação na atuação estatal, através de uma mídia sem 

censura, há valores que se chocam, princípios que se contrapõem, que merecem análise 

e busca de soluções compatíveis com o modelo de regime político adotado.  

 

A garantia da liberdade de informação pelos meios de comunicação é de tal 

relevância para o sistema democrático adotado pelo nosso país, que entendeu o 

legislador constituinte ser necessário protegê-la na sua efetivação. E uma das maneiras 

foi normatizar o segredo da fonte de informação jornalística, como direito fundamental, 

no art. 5º, inciso XIV da Constituição brasileira: “é assegurado a todos o acesso à 

informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício 

profissional”. 

 

O segredo da fonte de informação jornalística é um tema que, historicamente, 

desenvolveu-se com a liberdade de imprensa. Diz respeito diretamente ao jornalista, 

pois, por vezes, no exercício profissional, proteger a origem da informação é o único 

meio de obtê-la e divulgá-la aos cidadãos. Eis a razão, aliás, pela qual o segredo do 

jornalista está vinculado com a democracia, regime político cuja viga mestra é a 

publicidade e transparência dos atos governamentais.  
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Os valores referidos, do direito à prova e do direito à informação pelos meios de 

comunicação, não se relacionam com tranquilidade no sistema jurídico. Essa a questão 

de fundo da tese, cuja ideia central é o limite ao direito à prova no processo penal, pelo 

segredo da fonte jornalística, que instrumentaliza a liberdade de imprensa, uns dos 

valores de capital importância para o desenvolvimento democrático.  

 

A atualidade do tema evidencia-se a partir da positivação do sigilo da fonte na 

Constituição de 88, que vem ao encontro do crescente desenvolvimento do que se 

denomina “jornalismo investigativo”. 

 

A realidade desse modo de fazer jornalismo, cujas notícias dão causa à 

instauração de inquérito e vêm colocando agentes públicos nos bancos dos réus, 

acusados em processos penais, leva à necessidade de se estudar a prova, sob um aspecto 

novo, com ritmo de entendimento e evoluções adaptados à sociedade de informação e à 

regulamentação constitucional da ampla liberdade de imprensa. Isso porque, além do 

direito que possui o profissional da mídia de buscar a informação para ser divulgada, há 

o direito tutelado constitucionalmente de não identificar a fonte da notícia, o que poderá 

impor ao acusado uma limitação de seu direito à prova. 

 

A proposta do trabalho é verificar se, e como será possível compatibilizar a 

garantia constitucional do sigilo da fonte e a garantia do acusado de obter provas para 

sua defesa, quando a testemunha for um profissional da comunicação e, quando 

documentos necessários à comprovação dos fatos estiverem em poder do jornalista ou 

da redação do jornal. Evidencia-se, portanto, a dificuldade de conciliar valores tão 

relevantes num Estado Democrático de Direito.  

 

Para tanto, o estudo do segredo da fonte de informação na sua dimensão 

democrática, como instrumento da liberdade de imprensa, será o foco do princípio do 

trabalho a nortear  todo o desenvolvimento posterior. 

 

Além disso, também será dado relevo ao estudo do segredo jornalístico no 

contexto da liberdade de expressão, no direito estrangeiro e no sistema jurídico 

brasileiro. O tema é pouco discutido entre nós, mas veremos que houve uma evolução 
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do direito ao sigilo nas Constituições, até o enunciado normativo da Carta Magna de 

1988, como expressão dos momentos políticos pelos quais passou o Brasil. Assim 

sendo, evidencia-se a preocupação do constituinte brasileiro e a importância da norma 

em apreço, seguindo a tendência das Cartas Políticas estrangeiras. Essa abordagem 

inicial do tema será feita nos dois primeiros capítulos. 

 

A partir de então, abordaremos o modo como se busca a fonte e a prova da 

informação ali colhida para a elaboração da reportagem jornalística. Não será nosso 

objetivo aprofundarmos a questão sob a ótica da Comunicação Social, mas seu 

desenvolvimento, ainda que superficial, será necessário para demonstrar, em que 

medida ela se relaciona com prova penal. Assim, no terceiro capítulo, abordaremos a 

questão da “verdade” buscada pelo profissional da mídia, a qual possui método e 

objetivo distintos da verdade processual e, não obstante, acaba por servir como prova a 

ser utilizada para fundamentar a sentença penal.  

 

No quarto capítulo, será estudado o direito à prova e a verdade no processo 

penal. A essencialidade do desenvolvimento do tema da busca da verdade processual, 

no presente trabalho, não servirá apenas para legitimar um poder estatal através da 

sentença, na medida em que os fatos constantes da acusação criminal são confirmados. 

Mas, também, para confrontar com a “verdade” dos fatos buscada pelos jornalistas, que 

não se traduz num valor, todavia, legitima a atividade do profissional da comunicação 

pela opinião, ou repercussão da notícia junto ao público.  

 

A questão do segredo profissional como limite à prova terá por objetivo, neste 

capítulo, não só demonstrar que o próprio legislador relativizou a busca da verdade 

como valor de efetividade do processo, mas também esclarecer a maneira pela qual 

normatizou o equilíbrio de interesses sociais. Assim, priorizando as relações 

profissionais imprescindíveis para a convivência social, proibiu determinadas provas 

que infringissem suas escolhas dos bens ou valores merecedores de tutela legal.  

 

Procuraremos, então, especificar as relações entre os meios de prova e o segredo 

das testemunhas previsto no artigo 207 do Código de Processo Penal. Demonstraremos 

que esses segredos protegem interesses individuais como a esfera da vida privada, a 
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intimidade, a privacidade, a imagem e a honra, e também as relações necessárias para a 

convivência social.   

 

No quinto capítulo, demonstraremos que o sigilo jornalístico foi estabelecido 

pelo legislador constituinte por razões muito distintas dos outros segredos. Não 

pretendeu, prima facie, tutelar os direitos personalíssimos dos indivíduos, mas 

instrumentalizar com a tutela do anonimato do informante, o exercício do poder que 

emana do povo, o qual só é possível através da liberdade de imprensa. Essa a razão pela 

qual a sua relação com a prova no processo penal adquire característica e tratamento 

próprios.  

 

Estudaremos o testemunho do jornalista, bem como a prova documental 

consistente no material por ele utilizado para elaboração da reportagem. Serão 

desenvolvidos o modo de produção e o valor desses meios probatórios no processo 

penal. Assim, no intuito de proteger a fonte de informação jornalística, se necessário e a 

critério do profissional, o procedimento probatório exigirá das partes e do juiz algumas 

especificidades, sob pena de a prova colhida ser considerada ilícita, se produzida com 

ofensa à regra constitucional prevista no art. 5º, XIV da CF. 

 

Finalmente, estabelecida a diferença entre os segredos e as razões do legislador 

na proteção de valores diversos, no capítulo sexto, analisaremos as consequências, no 

processo penal, da opção do legislador brasileiro de normatizar o segredo da fonte da 

informação jornalística na Constituição de 88. Antes, porém, examinaremos como os 

Códigos de Processo Penal estrangeiros tratam o tema, extraindo daí possíveis 

argumentos jurídicos para possibilitar uma adequação do sigilo da fonte como limite à 

prova no processo penal brasileiro. 

 

Com o progresso tecnológico dos meios de comunicação amplia-se, cada vez 

mais, o problema das questões relacionadas às fontes de prova, às quais também 

faremos alusão nesse último capítulo. As informações confidenciais vazadas do 

Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, publicadas pelo WikiLeaks, 

com o impacto que teve na opinião pública mundial e nas relações com diversos países, 

as notícias anônimas divulgadas em redes sociais como blogs, facebook, twiter, workut, 
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vão gerar discussões sobre a necessidade, ou não, de estabelecimento de limites para 

assegurar garantias processuais constitucionais de acusados de crimes. 

 

Finalmente concluiremos o estudo posicionando-nos, a partir dos argumentos 

sustentadores das proposições desenvolvidas, sobre como é possível, no nosso entender, 

assegurar um efetivo direito à prova frente ao limite constitucional da confidencialidade 

da fonte de informação jornalística. Apresentaremos nossa posição acerca da 

possibilidade, ou não, de equilíbrio entre os valores objetos do tema, bem como a 

necessidade de regulamentação do sigilo da fonte pelo legislador processual penal. Eis a 

forma como desenvolveremos nossa tese.  
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CONCLUSÕES 

 

 

1. A proposição exposta e defendida nesse trabalho é a de que o direito à prova 

penal, caracterizado pela efetiva possibilidade de as partes poderem, concretamente, 

agir para influenciarem o convencimento do juiz, encontra verdadeira barreira no sigilo 

da fonte de informação jornalística. Esse limite no sistema jurídico brasileiro, no qual o 

direito à manutenção da confidencialidade do informante possui estrutura de regra de 

direito fundamental, é insuperável, pois não há norma de estatura constitucional que a 

regulamente ou a restrinja.  

 

Dessa afirmativa decorre que, em nenhuma hipótese, o profissional da mídia, 

como testemunha, poderá ser compelido a revelar a identidade da fonte, não obstante 

possa fazê-lo, se assim entender. Por consequência, a prova colhida com violação do 

segredo profissional jornalístico é ilícita, e aquela colhida com a manutenção do 

anonimato da fonte  não terá valor probatório. 

 

O estudo, portanto, abordou a relação da prova penal, como meio de se atingir 

uma “verdade processual” possível e necessária para a realização do ius puniendi do 

Estado, em uma sociedade fundada na Democracia que tem, como um dos pilares de 

sustentação e desenvolvimento, a liberdade de imprensa na sua vertente do direito de 

informação.  

 

2. Não faremos uma síntese das várias teses defendidas ao longo do trabalho. A 

proposta, no desfecho da pesquisa, é apresentarmos nosso ponto de vista, o resultado 

sobre o raciocínio que fizemos a partir do estudo das normas que regulamentam os 

segredos profissionais no processo penal e aquela especificamente endereçada pelo 

legislador constituinte de 88 ao profissional dos meios de comunicação.  
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Procuraremos, assim, pontuar o que de essencial extraímos da reflexão sobre 

assunto tão complexo, o qual envolve importantes valores tutelados no Estado 

Democrático de Direito, positivados em textos de categorias normativas distintas – 

constitucional e infraconstitucional. No entanto, no contexto da sociedade midiática 

contemporânea, não se pode deixar de considerar que tais direitos irão colidir e exigirão 

do julgador, do legislador e da pessoa titular do direito ao sigilo uma tomada de posição.  

Da afirmativa decorrem nossas posições conclusivas e possíveis soluções para os casos 

nos quais o direito à prova reclamará sua efetividade, mas encontrará limite na 

Constituição Federal.  

 

3. Ao final do trabalho, surgiu uma questão cuja resposta pareceu-nos decisiva 

como pano de fundo do quadro conclusivo: a revelação da identidade da fonte é 

imprescindível para o acertamento dos fatos no processo penal?  

 

 Depois de Watergate, escândalo que culminou com a renúncia do Presidente 

Richard Nixon, nos Estados Unidos, passou a ser comum que os jornalistas fossem 

chamados como testemunhas em procedimentos do grand jury. Se se negarem a 

declarar, poderão incorrer em contempt - desacato ao tribunal – sofrendo sanções civis 

ou penais. Diante da resistência dos repórteres em divulgar a fonte da informação, como 

ocorreu com Judith Miller, o que a levou à prisão, os tribunais, no intuito de convencer 

os profissionais a divulgar a identidade dos informantes, passaram a entender como 

“fabricadas” as fontes anônimas, chegando a considerarem inexistentes as informações 

sem origem. No julgamento de I. Lewis Libby, ex-chefe de gabinete do vice-presidente 

americano, Dick Cheney, condenado por perjúrio e obstrução à justiça, no processo que 

envolvia vazamento da identidade secreta da agente da CIA, Valerie Plame, das 

dezenove testemunhas, dez eram jornalistas cujos depoimentos foram decisivos para a 

condenação. Por muitos anos, a fonte das informações do caso Watergate, pessoa 

conhecida apenas por “Garganta Profunda” (Deep Throat), não foi identificada. 

Somente trinta e três anos após os fatos, o próprio informante, W. Mark Felt, ex-vice-

presidente do FBI, revelou-se como a pessoa que havia passado as informações para os 

repórteres americanos. Apesar disso, as investigações jornalísticas, publicadas, à época, 

pelos meios de comunicação de massa, tiveram relevante repercussão política. 
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 Desses e de outros casos que ilustram a pesquisa, concluímos que é a punição de 

crimes, o ius puniendi estatal, ou o direito de defesa do acusado, com a possibilidade de 

trazer elementos de convicção para o juiz, que fundamentam uma necessidade de o 

jornalista, no processo penal, revelar a origem da informação. 

 

O constituinte brasileiro, no entanto, fez uma ponderação normativa de valores 

ao garantir a ampla liberdade de informação, instrumentalizada pelo sigilo da fonte, 

determinando sua inviolabilidade  até mesmo em face dos Poderes do Estado.  

 

 Entendemos, também, que a limitação ao segredo, pretendida pela doutrina e 

jurisprudência dominantes na maioria dos países, não é realmente imprescindível para a 

busca da verdade no processo penal. O Estado, e não a mídia, deve dispor de todos os 

meios possíveis para cumprir sua função de investigar e punir. Apesar da precariedade 

dos instrumentos de busca da prova dos quais se utiliza a atividade jurisdicional, não é 

admissível que o julgador, para o acertamento dos fatos, coloque-se como refém da 

identidade da fonte do repórter, cuja informação lhe foi passada  para ser divulgada, 

levada ao conhecimento do público pelos meios de comunicação de massa.  

 

Se a “verdade real” é inalcançável, deve o Poder Judiciário contentar-se com 

aquela possível, sem aviltar direito constitucional do sigilo que é um limite inerente à 

prova. Se o Estado não atingir o “fim pretendido” no processo penal, a impunidade do 

crime, argumento utilizado pela doutrina para justificar a relativização do sigilo, é mal 

menor na sociedade cuja democracia se estrutura através da informação midiática. 

 

4. A própria Constituição estabelece que o direito ao sigilo da fonte é aquele 

tutelado em razão da necessidade do trabalho do jornalista. E só nessa condição e para 

esse fim que a tutela é permitida. Esta cláusula expressa – “quando necessário ao 

exercício profissional” – é uma regra estabelecida pelo legislador constituinte, voltada 

ao princípio da liberdade de imprensa. É um direito passível de regulamentação legal, 

desde que justificado constitucionalmente. Embora seja norma de eficácia plena, a 

regulamentação pode garantir o exercício pleno do direito, ao não permitir que fique a 

critério do julgador, em casos específicos, a decisão sobre o modo de efetivar esse 
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direito, o que acabaria por invadir seu conteúdo, com a consequente violação da Carta 

Magna.  

 

 Em eventual conflito de normas-regras que impõem dever-obrigação de a 

testemunha “dizer a verdade do que souber ou lhe for perguntado” (art. 203 do CPP) - e 

garante direito  de o jornalista “resguardar o sigilo da fonte, quando necessário ao 

exercício profissional” (art. 5º, XIV da CF) - cujas consequências jurídicas vão se 

apresentar contraditórias, deve entender-se que a regra processual não vale para o 

profissional da mídia e é excetuada por regra com status constitucional de caráter 

definitivo. 

 

A regra do sigilo jornalístico ou vale exatamente como ordenado pelo legislador 

constitucional, devendo as circunstâncias fáticas da “necessidade” para o “exercício 

profissional”, estarem preenchidas, ou não se aplica, quando a ela é impossível 

subsumir. 

 

 Deve ser afastada, no caso, a relação de tensão que existe entre o dever de punir 

do Estado e a liberdade de imprensa, ambos  princípios, que são razões para as regras 

mencionadas (arts. 203 do CPP e 5º, XIV da CF) e, por essas, instrumentalizados. Não 

se trata, portanto, de analisar qual princípio deve prevalecer, sopesando os valores no 

caso concreto, mas qual regra deva valer.  

  

 A consequência do que se concluiu sobre a estrutura normativa do sigilo da fonte 

é que o jornalista não pode ser obrigado, por qualquer autoridade estatal, a revelar a 

identidade da fonte de informação, quando necessário ao trabalho.  

 

5. A única possibilidade de se ter um processo penal justo, com o respeito à 

norma fundamental do sigilo da fonte, é excluir qualquer valor probatório à informação 

veiculada sem a identificação da origem.  Muitas vezes, a mídia publica informações de 

dossiês, sem qualquer apuração dos fatos, sob promessa de manutenção do anonimato 

da fonte, quando não serviriam, sequer, para editar a matéria. Muito menos deve servir 

para fundamentar a decisão judicial. 
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Se há uma preocupação da imprensa na identificação da fonte da informação, 

para que a notícia tenha credibilidade junto ao público, o que fez com que a ética 

jornalística anglosaxônica exigisse do profissional a confirmação de três fontes diversas 

para dar fundamento à notícia a qual deveria manter a fonte in off , muito mais deve 

haver, por parte do julgador, prudência na avaliação do material colhido. 

 

O julgador, no entanto, quando conhece a origem, porque a fonte foi 

identificada, precisará valorar, apreciar as circunstâncias dos fatos noticiados, o material 

que serviu para embasar a notícia. Nem sempre é fácil estabelecer a credibilidade de um 

notícia ou depoimento, a autenticidade do material jornalístico. Cada meio de prova 

deve ter verificada sua conexão com os fatos, o que consiste, inicialmente, em valorar a 

credibilidade de cada um deles. Uma vez que a prova foi legitimamente introduzida no 

processo, o juiz não pode furtar-se a essa percepção, análise, auxiliado pelas partes que 

podem trazer elementos esclarecedores sobre a qualidade das informações colhidas do 

jornalista durante a instrução processual. Todavia, se o profissional se recusa a nominar 

a fonte, a informação que a essa está estreitamente ligada e dependente, não terá valor 

como prova.  

 

 A valoração da prova é direito das partes que decorre do princípio do 

contraditório. A possibilidade de a informação jornalística, de origem identificada, ser 

considerada desprovida de valor probatório, vai depender de consideração, de acurada 

análise judicial que precederá uma decisão motivada, na qual o julgador, pelo método 

do livre convencimento, poderá concluir que a notícia não é crível, ou que há dúvidas 

sobre a licitude da colheita das informações, razão pela qual não poderá ser considerada 

na sentença criminal.  

 

E, finalmente, não poderá ser proferida uma sentença condenatória 

fundamentada, exclusivamente, em informações jornalísticas cuja origem é anônima. 
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