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Características 

> Procedimento sigiloso 

. Procedimentos inquisitoriais: sigilo e escritura 

. CPP, art. 20 - A autoridade assegurará no inquérito o sigilo 
necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da 
sociedade. [...] 

. O sigilo e sua dupla funcionalidade (atual): preservação dos 
envolvidos e garantia da eficácia da investigação 

. PL 8.045/10, art. 10 - Toda investigação criminal deve assegurar o 
sigilo necessário à elucidação do fato e à preservação da intimidade 
e vida privada da vítima, das testemunhas, do investigado e de 
outras pessoas indiretamente envolvidas. 



Características 

O sigilo da investigação e suas dimensões 

. Distinção doutrinária 

- Sigilo externo: inacessibilidade para os não envolvidos > a 
questão da mídia e da publicidade opressiva (ou abusiva) 

. A mídia e sua importância para as investigações (ex.: crimes 
sexuais, “retrato falado” etc.) 

. A publicidade opressiva ou abusiva: o “outro lado” 

. Presunção de inocência e sua dimensão externa 

. Eficácia horizontal dos direitos fundamentais 



Características 

. Publicidade abusiva no novo CPP (PL 8.045/10): 

Art. 10. Toda investigação criminal deve assegurar o sigilo necessário 
à elucidação do fato e à preservação da intimidade e vida privada da 
vítima, das testemunhas, do investigado e de outras pessoas 
indiretamente envolvidas. 

Parágrafo único. A autoridade diligenciará para que as pessoas 
referidas no caput deste artigo não sejam submetidas à exposição 
dos meios de comunicação. 

> Questão: sanções aplicáveis? 

. CPP: inexistência de sanção expressa 



Características 

. No sistema infanto-juvenil: ECA art. 247 - Divulgar, total ou 
parcialmente, sem autorização devida, por qualquer meio de 
comunicação, nome, ato ou documento de procedimento policial, 
administrativo ou judicial relativo a criança ou adolescente a que se 
atribua ato infracional: Pena - multa de três a vinte salários de 
referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. 

. Lei 8.429/92, art. 11 - Constitui ato de improbidade administrativa que 
atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou 
omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, 
legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: [...] III - revelar 
fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que 
deva permanecer em segredo; 

 


