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“Dedico este livro aos injustamente vilipendiados pelos 

mecanismos da investigação criminal, em suas múltiplas fases; 

                               ÀQUELES que, embora inocentes, pagam pelo infortúnio do 

nome lançado à indignidade; ÀQUELES que, absolvidos pela 

justiça, cumprem a pena da humilhação por que passaram e 

jamais esquecida: a pecha duradoura que lhes foi atribuída 

pela sociedade que nunca perdoa; ÀQUELES que, sem nada 

deverem, cumpriram a prisão preventiva e, em razão dela, lhes 

foram subtraídas as oportunidades de ocupação lícita; PARA 

AQUELES que, contra a própria vontade, ajoelharam-se às 

barras do Tribunal sem que houvessem praticado qualquer erro 

e, por consequência, se viram obrigados a despesas e a 

prejuízos morais dos mais diversos; ÀQUELES que, julgados 

por crime infamante e depois absolvidos, tiveram a família 

perseguida à boca do povo, com as pedras que lhes são 

jogadas diariamente pela insensatez e indiferença dos 

homens...” (Marco Antônio Villas Boas) 



RESUMO 

Em um panorama em que as investigações ganham aspecto de espetáculo 

midiático, com operações amplamente publicitadas, os direitos da 

personalidade dos investigados mostram-se aspecto por vezes negligenciados 

e explorados indevidamente. Portanto, pretende-se com essa pesquisa 

elaborar um estudo sobre os cenários em que reste configurada a 

Responsabilidade Civil do Estado pela exposição abusiva de investigados na 

mídia.  O trabalho é dividido em três capítulos, em que o primeiro trata da 

Responsabilidade Civil do Estado em um aspecto mais amplo, abordando o 

seu conceito e como sua evolução histórica ocorreu, além da análise de 

características que são fundantes do instituto. O segundo capítulo parte para 

uma revisão bibliográfica do princípio da publicidade, fazendo um paralelo aos 

direitos da personalidade, e finalizando com um estudo da ponderação entre 

esses dois institutos. Isso, porque, tratando-se da exposição abusiva de 

investigados na mídia, esses dois preceitos fundamentais são, muitas vezes, 

colocados em contraponto. Por fim, no terceiro capítulo, faz-se um amplo 

estudo do instituto da investigação no ordenamento jurídico brasileiro, para em 

seguida realizar-se uma análise crítica dessas investigações frente à mídia e o 

seu constitucional direito de informar alçado na liberdade de expressão. 

Finalizado o exame desses mencionados temas, a pesquisa inicia a análise de 

três hipóteses exemplificativas em que a Responsabilidade Civil do Estado pela 

exposição abusiva de investigados na mídia estaria evidente, sendo elas: (i) 

quando a publicidade da investigação fere a presunção de inocência; (ii) a 

publicidade da investigação ocorrer com imprudência, imperícia e/ou 

negligência; e, (iii) a publicidade da investigação é utilizada pelo agente 

investigador com desvio de finalidade. Em síntese, adentra-se no presente 

trabalho em campo pouco explorado até então pela doutrina nacional e pelos 

próprios tribunais superiores: a Responsabilidade Civil do Estado originada de 

investigações que vão de encontro aos preceitos legais. Para tanto, utilizar-se-

á o método dedutivo, em que a partir das informações coletadas, será utilizada 

a dedução para obter-se uma conclusão a respeito do assunto.  

Palavras-chave: Responsabilidade Civil do Estado. Princípio da Publicidade. 

Direitos da Personalidade. Investigação. Mídia.  
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INTRODUÇÃO 

 

Não é de hoje que as investigações tornaram-se verdadeiros 

espetáculos midiáticos. Agentes estatais que se tornam heróis, operações 

investigativas que viram uma verdadeira briga de torcidas, e um dever de 

publicidade sendo utilizado como justificativa para exposições indevidas.  

Se de um lado tem-se o dever do Estado de informar a sociedade, do 

outro, a individualidade vem se perdendo em meio a acusados que viram 

culpados, e investigados, que por uma sociedade influenciada pela mídia, já 

são de pronto sentenciados.  

Ainda submetidas aos rigores de um sistema inquisitorial, as 

investigações descuidadas jogam a honra das pessoas colocadas frente a esse 

instituto aos holofotes do sensacionalismo, e, ainda que nunca constatada a 

culpa, são condenadas pela sociedade. O Estado tem Responsabilidade Civil 

sobre os danos que causa a esses investigados?  

É nesse cenário e na busca de responder essa questão, que o presente 

trabalho aborda o tema da Responsabilidade Civil do Estado pela exposição 

abusiva de investigados na mídia. Por tratar-se de questão ainda bastante 

controvertida em âmbito nacional, o trabalho será desenvolvido em três 

capítulos. Dessa forma, em cada um deles será explorado o estudo de 

institutos que tragam impacto direto na caracterização dessa possível 

Responsabilidade estatal. 

De todo modo, visto a impossibilidade de se vencer todas as questões 

que poderiam vir a surgir durante a constrição dessa pesquisa, este trabalho 

não se propõe a analisar todas as particularidades existentes sobre o tema. 

Pretende-se, a bem da verdade, propiciar que a partir de elementos que são 

estruturantes do assunto, possa-se construir hipóteses em que essa 

Responsabilidade do Estado estaria evidenciada. Nesse aspecto, por exemplo, 

é que a pesquisa é deslocada para a responsabilização do Estado em âmbito 

de investigação (pré-processual), ainda que não se negue que essa 

Responsabilidade também possa se originar em âmbito processual.  

Conseguinte, deve-se destacar que ao se analisar esse tema, é preciso 

se ter em mente que várias são as áreas e as variáveis a serem observadas. 
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Nesse sentido, pode-se evidenciar que enquanto alguns capítulos dialogarão 

mais diretamente com áreas do Direito Administrativo, outros estarão mais 

vinculados ao Direito Civil, ao Direito Constitucional e, por vezes, até mesmo 

ao Direito Penal e Processual Penal.  

Assim, no primeiro capítulo será desenvolvido o estudo da 

Responsabilidade Civil do Estado. Para tanto, se fará uma ampla revisão 

bibliográfica da sua conceituação, passando pela sua classificação, ainda hoje 

dividida em Responsabilidade Civil contratual e extracontratual. 

Posteriormente, iniciar-se-á um desenvolvimento sobre as principais teorias 

que a Responsabilidade estatal se vinculou ao longo da história. Isso, porque, o 

entender a forma como a Responsabilidade do Estado se mostra na atualidade, 

perpassa necessariamente por observar os caminhos trilhados até que esse 

referido instituto se consolidasse da maneira com que aflora na atualidade.   

Ademais, ainda se faz importante observar as diversas divergências 

doutrinárias existentes sobre o tema, ao passo que torna o instituto da 

Responsabilidade Civil do Estado um campo de constantes novidades e 

mudanças. Justamente por essa razão, que a pesquisa também abordará 

alguns dos mais recentes entendimentos dados pelos tribunais superiores 

sobre alguns aspectos desse instituto.  

No segundo capítulo, a pesquisa terá seu campo de estudo deslocada 

para duas previsões constitucionais que entram em contraponto ao se analisar 

a exposição de investigados na mídia. Trata-se da publicidade dos atos 

estatais e os direitos da personalidade. É que ao se desenhar uma possível 

caracterização da Responsabilidade Civil do Estado pela exposição abusiva de 

investigados na mídia, faz-se necessário fazer uma devida ponderação sobre a 

prevalência (ou não) de um sob o outro. Nesse aspecto, além de desenvolver 

os conceitos e as principais características sobre o princípio da publicidade dos 

atos administrativos e dos direitos da personalidade (dando-se ênfase ao 

direito à privacidade, imagem e honra), ainda será necessário realizar uma 

rápida análise sobre o instituto da ponderação e a sua previsão no 

ordenamento nacional.  

Também por se tratar de campo com grandes divergências doutrinárias, 

a pesquisa analisará como vem se dando o entendimento dos Tribunais 
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Superiores sobre alguns temas específicos envolvendo os referidos assuntos. 

Realizado esse estudo, poderá se passar, finalmente, para uma abordagem da 

investigação em si.  

Nesse aspecto, o terceiro capítulo virá alçado em três eixos: (i) o estudo 

da investigação no brasil; (ii) o direito de informar da mídia, em uma análise 

crítica da sua influência para as investigações; e, (iii) hipóteses em que a 

Responsabilidade Civil do Estado poderá estar configurada. 

No primeiro eixo, será importante realizar um amplo estudo sobre os 

principais meios investigativos existentes no Brasil (que em âmbito criminal, 

tem o Inquérito Policial como maior expoente, e em âmbito civil, o Inquérito 

Civil), analisando, principalmente, as características que envolvem esses 

institutos, como, por exemplo, o dever de sigilo que o Inquérito deve estar 

observando.  

No segundo eixo, o direito de informar da mídia e a sua influência nas 

investigações precisarão ser colocados em contraposição. Isso, porque, se de 

um lado tem-se o direito constitucional da liberdade de imprensa (originada na 

também constitucional liberdade de expressão), do outro tem-se as influências 

(nem sempre positivas) que a imprensa pode originar para uma investigação 

em curso, incluindo a forma como faz com que essas operações cheguem para 

a população. 

Por fim, no terceiro eixo do capítulo final, e sem o objetivo de exaurir 

todas as hipóteses em que a Responsabilidade do Estado pela exposição de 

investigados na mídia mostra-se plausível, a pesquisa será colocada a frente 

de três hipóteses e, consequentes, três casos.  

A primeira hipótese será analisada sob o prisma de quando a 

publicidade da investigação fere a presunção de inocência. O caso a ser 

analisado para justificar essa hipótese será o da “Escola Base”, acontecimento 

de grande relevância nacional, em que baseado em declarações irresponsáveis 

de agente estatal, os acusados acabaram tendo suas reputações manchadas e 

suas vidas modificadas para sempre. 

 A segunda hipótese, restará nos casos em que a publicidade da 

investigação ocorre com imperícia, imprudência e/ou negligência. Para tanto, 

será feito um estudo da Operação Ouvidos Moucos, que fora deflagrada na 
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Universidade Federal de Santa Catarina, sob a égide de investigar suposto 

desvio no programa de Educação de Ensino à distância da Universidade.  

Já na última e terceira hipótese, será analisado caso em que o agente 

estatal publiciza a investigação com desvio de finalidade. Para justificar essa 

hipótese, a pesquisa fará um estudo do caso que envolveu o ex-delegado da 

Polícia Federal Protógenes Queiroz e o banqueiro Daniel Dantas.  

Utilizando-se o método de abordagem dedutivo, e envolvendo pesquisa 

bibliográfica, jurisprudencial e análise de reportagens jornalísticas, a presente 

pesquisa não pretende, e nem mesmo conseguirá, abarcar todas as hipóteses 

em que uma responsabilização do Estado seria devida. Todavia, ao menos se 

buscará que um questionamento circunde todo o trabalho: o Estado tem 

responsabilidade quando um investigado é exposto abusivamente pela mídia?  
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1  Responsabilidade Civil do Estado 

 

1.1 O Conceito de Responsabilidade Civil 

 

Para que se possa adentrar nas discussões que envolvem o instituto da 

Responsabilidade Civil do Estado e a possível responsabilização pelo dano 

provocado pela exposição abusiva de investigados na mídia, torna-se 

necessário conceituar e delimitar o instituto da Responsabilidade Civil de forma 

ampla. Para tanto, faz-se importante abordar as suas principais teorias, o 

tratamento dado pelo ordenamento jurídico brasileiro e, inclusive, seus 

pressupostos.  

O termo Responsabilidade Civil possui origem etimológica na palavra 

latina respondere, que em uma tradução livre para o português se aproximaria 

da definição de reparação. Entretanto, é bem verdade que até hoje a doutrina 

não conseguiu chegar a um denominador comum quando o assunto é tentar 

definir a Responsabilidade Civil.  

Segundo Caio Mário da Silva Pereira, três são os principais 

entendimentos doutrinários: (i) a ideia de que a Responsabilidade Civil consiste 

no simples fato de “responder”; (ii) uma alusão ao dever de reparação em uma 

análise do ato culposo do agente; e, (iii) preferem nem mesmo conceituar o 

instituto (1998, p. 9).  

De todo modo, fazendo uma análise da doutrina contemporânea, e sem 

perder de vista as digressões acima, prevalece hoje a noção de que o conceito 

de Responsabilidade Civil está intimamente ligado ao dever de reparar. Nessa 

linha, Sérgio Cavalieri Filho, fazendo uma análise também etimológica da 

palavra responsabilidade, apresenta que ela traz consigo uma ideia de 

obrigação, encargo. Para o autor, toda a essência da Responsabilidade Civil 

está justamente ligada à noção de um desvio de conduta que origina um dever 

de reparar (2015, p. 16).  

Carlos Roberto Gonçalves não destoa muito desse entendimento, para 

quem dentre os vários significados que pode ser dado para a palavra 

“Responsabilidade” e o seu conceito enquanto “Responsabilidade Civil”, 

escolhe dar destaque a sua noção como aspecto da realidade social. Isso, 
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porque, cabe à Responsabilidade Civil restaurar aquele equilíbrio, seja moral 

ou patrimonial, que de alguma forma foi atrapalhado pelo autor do dano (2012, 

p. 21).  

Atualmente, segundo Pablo Stolze Gagliano, pode-se dizer que se 

chegou a um ponto em que a Responsabilidade Civil é para o ordenamento 

jurídico, de forma geral, o dever sucessivo originado a partir da assunção das 

consequências dos seus atos. Essas consequências podem ser de reparação 

e/ou a punição pessoal daquele que praticou o ato lesionante, sempre indo ao 

encontro dos interesses lesados (2014, p. 31).  

De toda forma e sem prejuízos aos conceitos apresentados acima, 

optou-se por utilizar nesta pesquisa a definição de Responsabilidade Civil que 

foi idealizada por René Savatier, que de forma objetiva une em sua 

conceituação aquilo que mais se aproxima do que hoje enxerga-se na prática 

por Responsabilidade Civil. Segundo o autor, a Responsabilidade Civil é “[...] a 

obrigação que pode ser imposta a uma pessoa de reparar um dano causado 

por outrem por fato seu ou fato de pessoa ou coisa dele dependentes” (1951, 

p.1 apud PEDREIRA, 2016, p. 12).   

 

1.1.1 Classificações da Responsabilidade Civil 

 

 Passada a rápida, mas necessária conceituação de Responsabilidade 

Civil, torna-se prudente apresentar as suas principais classificações.  

É bem verdade que, como já afirmava Fernando Noronha em edições do 

início dos anos 2000 de suas obras, a divisão da Responsabilidade Civil em 

contratual e extracontratual é uma atividade de “um tempo do passado” (2003, 

p. 432-433). Ocorre que ainda hoje a doutrina contemporânea, como por 

exemplo Sérgio Cavalieri Filho, debruça-se sobre uma separação principal da 

Responsabilidade Civil nessas duas categorias. Por essa razão, e para que se 

possa ter um melhor entendimento da Responsabilidade Civil do Estado e seus 

pressupostos, faz-se necessário uma rápida abordagem dessa classificação.   

Para Flávio Tartuce, a divisão entre responsabilidade contratual e 

extracontratual vem bastante delimitada pelo atual Código Civil. A primeira 

apareceria nos casos de inadimplemento de uma obrigação, prevista nos 
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artigos 3891, 3902 e 3913 do mencionado Código. Já a Responsabilidade Civil 

Extracontratual, estaria alçada no ato ilícito, artigo 1864 do Código Civil, e no 

abuso de direito, artigo 1875 do mesmo código (2015, p. 484). 

Em síntese, a divisão entre contratual e extracontratual origina-se do 

infringir dever jurídico. Este infringir, ao resultar em dano a outrem, origina o 

devido dever de reparar. Ademais, esse dever de reparação pode ser originado 

de uma fonte obrigacional preexistente (contrato), originando a 

Responsabilidade Contratual, ou, por algum preceito geral do direito, gerando a 

Responsabilidade Extracontratual (CAVALIERI FILHO, 2015, p. 33). 

Em termos práticos, ao analisar os efeitos no mundo externo que 

diferenciam as duas categorias, Pablo Stolze apresenta dois elementos 

diferenciadores básicos: (i) a necessária preexistência de uma relação jurídica 

entre lesionado e lesionante; e, (ii) o ônus da prova quanto à culpa (2014, p. 

42). 

Não se fazendo necessária maiores digressões sobre o primeiro aspecto 

de diferenciação, por ser dedutível de sua própria denominação, quanto ao 

ônus da prova destaca-se que na responsabilidade aquiliana (extracontratual) a 

culpa deve ser sempre comprovada pela vítima, enquanto na contratual, por 

ser presumida, resta ao devedor demonstrar que não infringiu dever 

anteriormente avençado (STOLZE, 2014, p. 42). 

Por fim, são válidas as lições de Cristiano Chaves, Nelson Rosenvald e 

Felipe Peixoto Braga Netto, que fazem um alerta de que toda a complexidade 

da vida não cabe dentro de categorias criadas de forma artificial pelo nosso 

sistema jurídico (2014, p. 102). Por essa razão, deve-se sempre estar atento de 

que essas diferenciações servem apenas como forma de conferir maior 

segurança jurídica, mas não devem ser nunca enxergadas como um limitador 

                                                           
1 Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e 
atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de 
advogado (BRASIL, 2002). 
2 Art. 390. Nas obrigações negativas o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que 
executou o ato de que se devia abster (BRASIL, 2002). 
3 Art. 391. Pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor. 
4 Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 
direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito (BRASIL, 
2002). 
5Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos 
bons costumes (BRASIL, 2002).   
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de todas as possibilidades e alcances que o instituto da Responsabilidade Civil 

possui – o que, nem de perto, cabe em um sistema apenas dualista.  

 

1.2 O Conceito de Responsabilidade Civil do Estado 

 

Vencida essa introdução do instituto propriamente dito da 

Responsabilidade Civil, assim como sua popularmente conhecida divisão, 

adentra-se, enfim, no instituto da Responsabilidade Civil do Estado. Como não 

poderia ser diferente, inicia-se pela sua conceituação.  

Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, quando se está a estudar 

Responsabilidade do Estado, existem três tipos de funções estatais a ser 

analisadas: (i) a administrativa; (ii) a jurisdicional; e, (iii) a legislativa. Inclusive, 

por essa razão, a autora é enfática ao refutar falar-se em responsabilidade da 

Administração Pública, uma vez que esta não possui personalidade jurídica, 

consequentemente não possuindo titularidade de direitos e obrigações em 

âmbito civil (2014, p. 715).  

Para Lucas Rocha Furtado, contudo, as duas expressões – 

Responsabilidade Civil do Estado e Responsabilidade Civil da Administração 

Pública – estão erradas. A primeira peca por excesso e a segunda por 

omissão. Todavia, por alcançar de uma forma melhor todas as funções 

estatais, o Lucas Rocha Furtado opta pela expressão Responsabilidade Civil 

do Estado (2016, p. 869). Diante das referidas ressalvas, nesta pesquisa optar-

se-á também pela expressão “Responsabilidade Civil do Estado”.  

Passado essas questões semânticas e adentrando, de fato, na 

delimitação da Responsabilidade Civil do Estado, tem-se como conceito inicial 

aquele apresentado por Hely Lopes Meirelles, que traz a Responsabilidade 

Civil do Estado como aquela obrigação imputada à Fazenda Pública de 

indenizar danos causados a terceiros (2009, p. 655). Na mesma linha, Maria 

Sylvia Zanella Di Pietro apresenta que essa modalidade de reponsabilidade 

pode decorrer de atos jurídicos, ilícitos ou mesmo de omissões do poder 

público, sendo o ponto central que esse dano causado a um terceiro tenha sido 

originado por comportamento omissivo ou comissivo de agente ligado ao 

Estado (2014, p. 715).  
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Ainda, complementando esses conceitos, Lucas Rocha Furtado expõe 

que a Responsabilidade Civil do Estado vai alcançar todas as situações em 

que o exercício de atividades lícitas ou ilícitas praticadas por entes de direito 

público, ou de direito privado que prestem um serviço característico da 

Administração Pública, causem algum dano a um terceiro particular (2016, p. 

870 – 871). Ademais, já resta pacificado pela doutrina que se trata de uma 

Responsabilidade que vem alçada no modelo objetivo, que tem como os 

fundamentos basilares o princípio da igualdade e da equidade (BÜHRING, 

2004, p. 115) 

De toda forma e sem prejuízo das digressões acima, até mesmo porque 

as complementa, utilizar-se-á nessa pesquisa o conceito de Responsabilidade 

Civil do Estado desenvolvido por Celso Antônio Bandeira de Mello, o qual, para 

que não haja qualquer prejuízo no real sentido buscado pelo autor, opta-se por 

transcrever integralmente:  

 
 

Entende-se por responsabilidade patrimonial extracontratual do 
Estado a obrigação que lhe incumbe de reparar 
economicamente os danos lesivos à esfera juridicamente 
garantida de outrem e que lhe sejam imputáveis em 
decorrência de comportamentos unilaterais, lícitos ou ilícitos, 
comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos. Como qualquer 
outro sujeito de direitos, o Poder Público pode vir a se 
encontrar na situação de quem causou prejuízo a alguém, do 
que lhe resulta a obrigação de recompor os agravos 
patrimoniais oriundos da ação ou abstenção lesiva (2015, p. 
1021). 
 
 

Conseguinte, em uma rápida busca de identificar as origens dessa 

responsabilização estatal, João Batista Gomes Pereira afirma que assim como 

os demais institutos do direito administrativo, a teoria da Responsabilidade Civil 

do Estado também se inspirou no direito francês (2015, p. 529). Preconizava 

este, a necessidade de existir uma Responsabilidade do Estado como forma de 

justificar toda a sua autonomia de jurisdição administrativa (PEREIRA, 2015, p. 

529). 

Entretanto, para que se consiga ter uma real compreensão desse 

instituto, não basta se ater apenas a sua conceituação. É que visto a 
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complexidade do tema, várias foram as teorias desenvolvidas envolvendo o a 

Responsabilidade Civil do Estado, as quais passa a se abordar. 

 

1.3 Teorias da Responsabilidade Civil do Estado  

 

Tendo em vista que a evolução da Responsabilidade Civil do Estado foi 

no sentido de aumentar cada vez mais a proteção dos particulares, a doutrina 

passou a enxergar como necessário examinar sua trajetória através das 

diversas teorias que envolvem o tema (MELLO, 2015, p. 1.029).  

Acompanhando a mesma linha que é traçada por Maria Sylvia Di Pietro, 

irá se abordar nesta pesquisa as três teorias que são exploradas pela 

mencionada autora.  Em uma divisão ternária, a administrativista paulista divide 

as teorias em: (i) teoria da irresponsabilidade; (ii) teorias civilistas; e (iii) teorias 

publicistas (DI PIETRO, 2014, p. 716). Visto a importância do tema, faz-se um 

rápido estudo de cada uma dessas separadamente.  

 

1.3.1 Teoria da Irresponsabilidade  

 

Até metade do século XIX, a ideia preponderante acerca da 

Responsabilidade estatal era de que o Estado não possuía qualquer 

responsabilidade pelas atividades e atos praticados por seus agentes 

(CARVALHO FILHO, 2014, p. 554). Embasado no direito comparado, aplicava-

se à Administração Pública a Teoria da Irresponsabilidade do Estado. Em 

linhas gerais, essa teoria preconizava a máxima “o rei não erra nunca”, isto é, a 

Administração Pública e seus dirigentes não são suscetíveis a falhas e, 

consequentemente, não possuem “responsabilidade” (MARINELA, 2013, p. 

985). 

Como bem esclarece Lucas Rocha Furtado, pensando nos estados 

absolutistas, torna-se bastante fácil pensar essa teoria. Se o soberano é o 

Estado e o soberano não erra, consequentemente o Estado também não o faz. 

É evidente, portanto, que neste cenário não havia o que se falar em 

Responsabilidade estatal (2016, p. 872). Ademais, se em um contexto como 

esse fosse atribuído ao Estado um dever de reparação por atos por ele 
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praticados, significaria, em certa medida, colocar o soberano no mesmo nível 

que seu súdito (DI PIETRO, 2014, p. 717). Mais do que isso, uma vez que o 

soberano é o figurante da própria sociedade, se o Estado erra, é na verdade a 

sociedade quem está errando, não havendo, então, razão para um dever de 

indenização (GUERRA, 2015, p. 563).  

De todo modo, a verdade é que essa teoria também acabou por entrar 

em desuso. É que a ideia de um ente todo poderoso, o Estado, que se 

confundia com aquela velha teoria do soberano inatingível, foi dando espaço a 

um sentimento de Estado de Direito, isto é, de serem atribuídos ao Estado 

todos aqueles direitos e deveres que são comuns às pessoas jurídicas 

(CARVALHO FILHO, 2014, p. 554). 

Nos Estados Unidos, por exemplo, abandonou-se a teoria da 

irresponsabilidade em 1946, através do Federal Tort Claim Act. Este consiste 

no fato de que, em grande parte dos casos, o particular acionando diretamente 

o funcionário estatal pode buscar a responsabilização direta do Estado (DI 

PIETRO, 2014, p. 717). Na Inglaterra, em 1947, através do Crown Proceeding 

Act, a teoria da irresponsabilidade também entrou em desuso, onde a partir 

daquela data o Estado passou a ter responsabilidade frente aos danos 

causados pelos seus funcionários ou agentes (DI PIETRO, 2014, p. 717).  

No Brasil, existe grande divergência doutrinária se em algum momento 

da história houve de fato uma teoria da irresponsabilidade. Para Sérgio 

Cavalieri Filho, ainda que não houvesse uma disposição legal específica sobre 

o tema, a reponsabilidade do Estado sempre foi aceita no Brasil como um 

princípio geral e fundamental do Direito (2015, p. 325). Segue na mesma linha 

Maria Sylvia Di Pietro, para quem os tribunais e doutrinadores sempre se 

mostraram contrários a uma orientação que fosse ao encontro da 

irresponsabilidade do estado (2014, p. 721). Para a autora, embora não 

houvesse disposições expressas na Constituição brasileira da época, já haviam 

leis ordinárias que previam a responsabilidade estatal, inclusive as 

considerando solidária com a dos funcionários (DI PIETRO, 2014, p. 721). 

Contudo, para Hewestton Humenhul, pode se considerar a existência da 

aplicação da teoria da irresponsabilidade no período colonial, mas já sendo 
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essa teoria abandonada logo após a proclamação da independência (2016, p. 

29). 

De todo modo, o ponto é que independentemente das divergências 

doutrinárias a respeito do tema, o Brasil sempre ocupou posição de destaque 

na aplicação e estudo da Responsabilidade Civil do Estado. Isso se deu 

porque, diferente de outros países como a França, Itália e Argentina, sempre 

foi parte da tradição Constitucional brasileira a existência de normas que 

impuseram (e impõem) ao Estado o dever de indenizar frente aos atos que 

seus agentes praticam (CHAVES, 2014, p. 655).  

 

1.3.2 Teorias Civilistas  

 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, assim como grande parte da doutrina, 

atribui ao século XIX a superação da tese da irresponsabilidade (2014, p. 717). 

De maneira divergente, porém, Lucas Rocha Furtado aduz que a superação da 

teoria da irresponsabilidade e o nascimento da civilista encontram seu berço 

junto à aprovação do Código Civil francês e a previsão de que aquele que 

cause prejuízo a terceiro é obrigado a ressarcir o dano causado (2016, p. 872).  

Deixando de lado essa pequena divergência frente ao momento de 

nascimento da teoria civilista, é bem verdade que essa teoria dividia os atos, 

para fins de Responsabilidade, em atos de império e atos de gestão (DI 

PIETRO, 2014, p. 717). Os primeiros eram considerados coercitivos, uma vez 

que eram consequência direta do poder do Estado, enquanto os segundos, 

teriam uma maior proximidade com atos do direito privado (CARVALHO FILHO, 

2014, p. 555). Melhor explicando essa divisão, Maria Sylvia Zanella Di Pietro 

esclarece que os atos de império seriam aqueles praticados embasados em 

uma ideia de privilégios de autoridade, impostos de forma unilateral e, até 

mesmo, regidos por um direito especial com prerrogativas muito maiores que o 

direito comum. Já os atos de gestão, seriam aqueles praticados, em certa 

medida, em pé de igualdade com os particulares, atentando-se principalmente 

a atos que envolviam a conservação e desenvolvimento do patrimônio público 

e a gestão dos serviços (DI PIETRO, 2014, p. 717-718).  
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Essa divisão, frisa-se, é relevante de ser exposta porque apenas os atos 

de gestão eram passíveis de responsabilização, não sendo possível pleitear 

uma indenização por atos que fossem considerados dentro do conceito de atos 

do império (ROCHA FURTADO, 2016, p. 872).  

Ocorre que, com o passar do tempo, foi surgindo um grande 

descontentamento e oposição a essa analisada distinção (atos de império e 

atos de gestão), principalmente por dois motivos: era muito difícil, ou até 

mesmo impossível, enquadrar como atos de gestão todos aqueles contextos 

que envolvessem atos praticados pela Administração para manutenção do 

patrimônio público e a realização dos seus serviços (DI PIETRO, 2014, p. 718), 

e, também, o já abordado fato de que por essa divisão eram mantidos todos os 

privilégio da teoria da irresponsabilidade do estado para aqueles atos que 

fossem considerados do império (HUMENHUL, 2016, p. 29). Por essas razões, 

a distinção entre atos de império e de gestão foi abandonada. 

 Ocorre que como muitos autores ainda eram apegados à teoria civilista, 

grande parte da doutrina passou a buscar uma equiparação da 

Responsabilidade Civil do Estado com aquela existente para o patrão frente 

aos atos dos empregados. Era o nascimento, em síntese, daquela que ficou 

conhecida como o primeiro sub-ramo da Teoria Civilista, a teoria da culpa civil 

ou da responsabilidade subjetiva (DI PIETRO, 2014, p. 718).  

 

1.3.2.1 Teoria da Culpa Civil ou da Responsabilidade Subjetiva 

 

A teoria subjetiva é aquela que encontra no centro da sua estrutura a 

intenção do agente, isto é, o elemento subjetivo da conduta. Quatro são os 

requisitos que devem estar presentes, de forma cumulativa, para que ocorra a 

responsabilidade subjetiva: (i) a conduta estatal; (ii) o dano; (iii) o nexo de 

causalidade; e, (iv) a culpa ou dolo6 do agente (MARINELA, 2013, p. 985).  

                                                           
6 Em uma breve explicação da diferenciação entre dolo e culpa, Matheus Carvalho exemplifica 
que o dolo depende da intenção do agente em estar causando o dano, ou, a consciência do 
seu risco, enquanto a culpa restaria já evidenciada quando a conduta do agente for praticada 
com imprudência, imperícia ou negligência (2016, p. 323).  
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Acontece que sem desmerecer a grande contribuição que a aplicação de 

teorias de Responsabilidade Civil do Direito Privado trouxeram para a 

Responsabilidade Civil estatal, é bem verdade que por várias vezes a 

comprovação do elemento subjetivo por parte do particular tornava-se tarefa, 

quando não impossível, de grande dificuldade. Mais do que isso, o problema 

tornava-se ainda maior porque quando, por fim, conseguia-se comprovar a 

existência do elemento da culpa ou dolo no ato do agente estatal, não eram 

raras as vezes que não se conseguia enquadrar essa conduta dentre as que 

envolvessem imprudência, imperícia ou negligência (MOROSINI, 2016, p. 45). 

No Brasil, a primeira disposição normativa a tratar do tema foi o artigo 15 

do Código Civil de 1916 ao trazer que:  

 
 

As pessoas jurídicas de Direito Público são civilmente 
responsáveis por atos dos seus representantes que nessa 
qualidade causem danos a terceiros, procedendo de modo 
contrário ao Direito ou faltando a dever prescrito por lei, salvo o 
direito regressivo contra os causadores do dano (BRASIL, 
1916) 
 
 

Segundo Sérgio Cavalieri Filho, a doutrina acabou consolidando 

entendimento de que estaria presente nessa disposição a teoria da culpa como 

fundamento da Responsabilidade Civil do Estado (2015, p. 326).  

Ocorre que também essa ideia de aplicar uma teoria de 

responsabilização do direito privado no âmbito público, mostrou-se ser 

inadequada. Isso ocorreu justamente pela sua superação através da ideia da 

faute du servisse (falta de serviço), isto é, ocorre a culpa quando um serviço, 

devendo funcionar, não o faz. Seria esse o grande elo entre a responsabilidade 

privada e a responsabilidade estatal (objetiva) (MELLO, 2015, p. 1.031).  

Essa teoria da falta do serviço, desenvolvida ainda sobre a égide das 

teorias civilistas, mas ganhando corpo na publicista, pode ser definida como 

aquela que ocorre nas hipóteses em que existe a falta ou ausência de serviço, 

atraso na prestação do serviço, ou, ainda, prestação defeituosa que resulte em 

prejuízo para os particulares (FURTADO, 2016, p. 872-873).  

Aliado a uma mudança de concepção que essa teoria da falta de serviço 

trouxe, substituindo a anterior ideia de que seria sempre necessário atribuir a 
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um agente uma conduta culposa para que fosse possível o pleito indenizatório, 

essa teoria também foi a grande responsável pela mudança de adoção das 

teorias civilistas para a adoção das teorias publicistas. (FURTADO, 2016, p. 

872-873).  

 

1.3.3 Teorias Publicistas 

 

Segundo Maria Sylvia Di Pietro, o primeiro passo para o nascimento da 

teoria publicista deu-se através do caso de Agnès Blanco7 (2014, p. 718). 

Nesse caso, o Tribunal de Conflitos, em 1º de fevereiro de 1873, fixou que a 

Responsabilidade Civil do Estado não era nem geral e nem absoluta, mas 

reconheceu a aplicação do instituto ainda que sem uma lei que o alçasse 

(MELLO, 2015, p. 1.030). Mais do que isso, o Tribunal de Conflitos tomou a 

importante decisão de, pela primeira vez, determinar que uma questão que 

envolvesse Responsabilidade Civil fosse decidida por um tribunal 

administrativo (DI PIETRO, 2014, p. 718). Entendeu-se naquele momento, que 

não caberia ao Código Civil regular a Responsabilidade estatal, uma vez que 

esta estaria sujeita à regras especiais que envolvessem uma conciliação entre 

o direito privado e o direito do Estado (DI PIETRO, 2014, p. 718).  

Ocorre que segundo Vasco Pereira da Silva, apesar do acórdão Blanco 

marcar esse nascimento do Direito Administrativo e consequentemente defini-lo 

como autônomo, ele foi firmado pelas piores razões. Isso, porque, a decisão do 

tribunal de conflito francês limitou a Responsabilidade do Estado perante uma 

menina de cinco anos. Segundo o autor, esse fato apenas demonstra que o 

nascimento da Responsabilidade Civil, através do direito administrativo, esteve 

muito mais ligado a uma proteção da Administração, do que uma real 

preocupação com o direito dos particulares (SILVA, 2009).  

                                                           
7 Segundo Lucas Rocha Furtado, no caso “Blanco”, o pai de uma menina chamada Agnès 
Banco, que foi atropelada por carruagem pertencente a uma empresa estatal, a Companhia 
Nacional de Manufatura do Fumo, pleiteou indenização contra o Estado sob o fundamento de 
que todos deveriam possuir responsabilidade pelos prejuízos que são causados pelos seus 
agentes. O Tribunal de Conflitos francês além de enfrentar a questão da competência para 
apreciar a matéria, também adentrou no mérito da discussão, estabelecendo que apesar de 
não ser absoluta, a Responsabilidade Civil do Estado deveria ser admitida (FURTADO, 2016, 
p. 872). 
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De toda forma, tem-se a partir dessa marcante decisão o surgimento das 

principais teorias publicistas da responsabilidade estatal: (i) a culpa do serviço 

ou da culpa administrativa; e, (ii) a teoria do risco, que pode ser dividida em 

teoria do risco administrativo e teoria do risco integral (DI PIETRO, 2014, p. 

718-719).  

 

1.3.3.1 Teoria da Culpa Administrativa 

 

A teoria da culpa administrativa, já anteriormente abordada com o nome 

de teoria da falta do serviço, trata-se daquela culpa oriunda da falha no serviço 

estatal, quando o mesmo não funcionou (omissão), funcionou de forma 

atrasada, ou, na terceira hipótese, funcionou de maneira não adequada. Em 

todos esses três cenários ocorre a faute (falta ou culpa) (DI PIETRO, 2014, p. 

719).  

Por essa teoria, tira-se o foco do agente, não precisando mais que a 

vítima identifique o mesmo, bastando apenas demonstrar que o serviço não 

ocorreu de forma adequada, ou nem sequer chegou a ocorrer (MARINELA, 

2013, p. 986).  

Destoa desse entendimento Celso Antônio Bandeira de Mello, para 

quem a responsabilidade por “falta de serviço” não se trata de uma modalidade 

de responsabilidade objetiva, uma vez que não basta a mera objetividade do 

dano, mas sim que de certa forma subjetivamente haja uma falha, um atraso ou 

a não prestação de um serviço (MELLO, 2015, p. 1032).  

De todo modo, independentemente dessa divergência quanto a 

existência do elemento subjetivo, o ponto é que também essa teoria da falta do 

serviço acabava por trazer prejuízos à vítima. Esse prejuízo vinha no sentido 

de que essa teoria fazia com que se precisasse entrar no debate do que 

caracterizaria falha ou mau funcionamento do serviço, e tudo isso em um 

cenário que essas balizas teóricas de diferenciação nem sequer existiam 

(MEDAUAR, 2011, p. 388). 

Por essas razões, e embora não abandonado em todo a teoria da culpa 

administrativa, começou-se, aos poucos, a adotar-se a teoria do risco, que foi 
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fundamental para a adoção da Responsabilidade Objetiva do Estado (DI 

PIETRO, 2014, p. 720).  

 

1.3.3.2 Teoria do Risco Administrativo 

 

Basicamente, essa teoria preconiza que uma vez que o Estado é mais 

poderoso, possuindo inúmeras atividades, seria natural que arcasse com um 

risco inerente originado de suas funções. Melhor dizendo, quanto maior o 

poder, maiores os riscos adquiridos (CARVALHO FILHO, 2014, p. 556). Pode-

se dizer, em síntese, que a teoria do risco administrativo se afasta das teorias 

civilistas e da faute du service no momento em que passa a ignorar um 

elemento que antes era central na caracterização da Responsabilidade estatal: 

a culpa, seja ela do funcionário público ou a chamada culpa administrativa 

(MOROSINI, 2016, p.48) 

Sérgio Cavalieri Filho apresenta que a Teoria do Risco administrativo 

pode ser formulada como aquela que é originada de um risco natural que as 

atividades da Administração Pública trazem para os seus administrados. 

Acontece que uma vez que as atividades do Estado são realizadas em favor de 

todos, também devem os seus ônus serem suportados pela totalidade. Por 

essa razão é que deve o Estado, que a todos representa, suportar os reveses 

de sua atividade, não precisando adentrar-se no âmbito da culpa dos seus 

agentes (2015, p. 323) 

Atribui-se à Revolução Industrial, e toda explosão demográfica e 

progresso científico que nela ocorreram, como sendo os principais fatores 

responsáveis pelo nascimento de uma nova faceta para a Responsabilidade 

Civil do Estado. Seja por causa dos acidentes de trabalho, ou problemas nos 

transportes coletivos, a verdade é que as vítimas cada vez mais começaram a 

sentir-se em situação de desvantagem, pois não conseguiam, na grande parte 

desses casos, provar a culpa do ente estatal (CAVALIERI FILHO, 2015, p. 324)  

Ao fazer uma diferenciação entre a teoria do risco administrativo e a 

teoria da culpa, Hely Lopes Meirelles traz que a principal divergência entre as 

duas teorias é que, na primeira, exige-se apenas o fato do serviço, enquanto, 

na segunda, exige-se a falta desse serviço (2009, p. 657). 
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De todo modo, um dos principais pontos que deve ser levado em conta 

ao estudar a teoria do risco administrativo, é que ela serve de fundamento para 

a responsabilidade objetiva do Estado (DI PIETRO, 2014, p. 719)  

Essa Responsabilidade Civil objetiva é, em síntese, a superação de uma 

Responsabilidade Subjetiva (alçada na culpa), para o surgimento de uma 

Responsabilidade em que a imputação da responsabilização estatal prescinde 

da demonstração de culpa (ROCHA FURTADO, 2016, p. 873-874). Celso 

Antônio Bandeira de Mello conceitua a Responsabilidade Civil objetiva como: 

 
 

[...] a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão 
de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na 
esfera juridicamente protegida de outrem. Para configurá-la 
basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o 
dano. (2015, p. 1034) 

 
 

Falando em outras palavras, não subsiste, a partir da Responsabilidade 

Objetiva, a necessidade de se comprovar a culpa, bastando-se apenas 

necessário comprovar o nexo causal e o dano suportado (HUMENHUL, 2016, 

p. 30) 

Para ilustrar a questão, suponha-se um acidente automobilístico que 

envolva um veículo pertencente à pessoa de direito público e um veículo 

pertencente a particular. Para pleitear uma indenização, bastará ao particular 

demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano 

que sofreu. Ou seja, afasta-se a anterior necessidade que ocorria na 

Responsabilidade Subjetiva, isso é, de que o particular prove a culpa daquele 

contra quem demanda (FURTADO, 2016, p. 874).  

Na mesma linha diferencia as duas teorias (subjetiva e objetiva), Celso 

Antônio Bandeira de Mello. Para o autor, há Responsabilidade objetiva quando 

basta a relação entre o acontecimento e o efeito que ele irá produzir. Já na 

caracterização da subjetiva, faz-se necessário que a conduta que gerou o dano 

tenha se originado de um comportamento proibido ou com algum 

“desatendimento indesejado dos padrões de empenho, atenção ou habilidade 

normais (culpa) legalmente exigíveis, de tal sorte que o direito em uma ou outra 

hipótese resulta transgredido” (2015, p. 1.033) 
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Sistematizando a questão, Mateus Carvalho apresenta que os 

elementos caracterizadores da responsabilidade objetiva são: (i) conduta (lícita 

ou ilícita) praticada por um agente público, atuando nessa qualidade; (ii) dano, 

causado a um bem protegido pelo ordenamento jurídico, ainda que somente 

moral; e, (iii) nexo de causalidade que demonstre que a conduta do agente foi 

preponderante e determinante para que o evento danoso e ensejador dessa 

Responsabilidade ocorresse (2015, p. 327).  

No Brasil, a Responsabilidade do Estado já se configura objetiva desde 

a constituição de 1946, mantendo-se na carta magna de 1988, apenas 

aperfeiçoando-se o texto legal (CARVALHO, 2016, p. 328)  

 

1.3.3.3 Teoria do Risco Integral 

 

Hely Lopes Meireles divide a teoria do risco em duas modalidades: risco 

administrativo e risco integral (2003, p. 623). A principal diferença restaria no 

fato de que a primeira admite as causas excludentes de Responsabilidade do 

Estado (culpa da vítima, culpa de terceiros ou força maior), enquanto, a 

segunda, não (DI PIETRO, 2014, p. 720).  

Entretanto, Yussef Said Cahali, criticando a distinção desenvolvida por 

Hely Lopes Meirelles, explana que não se trata de uma distinção conceitual, 

mas, sim, que uma distinção que abarca suas consequências. Transcreve-se a 

sua afirmação para melhor compreensão: 

 
 

a distinção entre risco administrativo e risco integral não é ali 
estabelecida em função de uma distinção conceitual ou 
ontológica entre as duas modalidades de risco pretendidas, 
mas simplesmente em função das consequências irrogadas a 
uma ou outra modalidade: o risco administrativo é qualificado 
pelo seu efeito de permitir a contraprova de excludente de 
responsabilidade, efeito que seria inadmissível se qualificado 
como risco integral, sem que nada seja enunciado quanto à 
base ou natureza da distinção (1995, p. 40). 

 
 

O ponto é que pela teoria do risco integral somente pelo fato do Estado 

estar de alguma forma envolto no evento causador do dano, ele teria o dever 

de indenizar (HUMENHUL, 2016, p. 30). Por esta teoria, o Estado seria o 
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responsável por indenizar todo e qualquer dano que estivesse, de alguma 

forma, envolvido (BÜHRING, 2004, p. 109).  

Essa teoria do risco possibilita o dever de o Estado indenizar até mesmo 

nos casos em que inexiste o nexo causal. Ou seja, pela teoria do risco integral 

é imputado àquele que criou o risco o dever de indenizar ainda que aquela 

atividade não tenha sido a causa direita e imediata do evento danoso 

(CAVALIERI FILHO, 2015, p. 325). De acordo com essa teoria, o Estado se 

tornaria um segurador universal, suportando quase que todos os riscos de 

prestar as suas inerentes atividades (SCATOLINO; TRINDADE, 2016, p. 856). 

Márcia Andrea Buhring bem expõe que nessa teoria, o nexo de causalidade 

que existe entre o ato realizado pelo agente e o dano originado, não traz 

nenhuma excludente, tais como a força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da 

vítima (2004, p. 111). Inclusive, é justamente por essa razão, que traz o nome 

de teoria do risco integral. 

Para Maria Sylvia Di Pietro, contudo, as divergências entre as teorias do 

risco administrativo e integral são muito mais terminológicas do que de efeitos 

práticos, afinal, todas as doutrinas concordam que se trata de 

Responsabilidade objetiva (2014, p. 720). Vai de encontro a essa ideia Sérgio 

Cavalieri Filho, para quem a teoria do risco administrativo não se confunde com 

a teoria do risco integral (2015, p. 324).  

Independente da divergência entre os doutrinadores, é certo que a partir 

de novas normas que foram surgindo no direito brasileiro, a teoria do risco no 

sentido que lhe atribuiu Hely Lopes Meirelles, isto é, a responsabilidade do 

Estado incidindo independentemente da existência de causas excludentes de 

responsabilidade, foram introduzidas no Direito Brasileiro. Temos como 

exemplo os danos causados por acidentes nucleares (art. 21, XXIII, d, da 

Constituição Federal8), disciplinados pela Lei nº 6.453, de 17/10/10; e também 

em danos que venham a ser ocasionados por atos terroristas, atos de guerra, 

ou eventos correlatos, contra aeronaves de empresas aéreas brasileiras, 

conforme previsto nas leis nº 10.309, de 22/11/2011 e nº 10.744 de 09/10/2003 

(DI PIETRO, 2014, p. 720-721).  

                                                           
8 [...] d) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa; 
(BRASIL, 2002).                    
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Outros autores seguem linhas parecidas. Lucas Rocha Furtado admite 

risco integral na hipótese de danos nucleares (SCATOLINO; TRINDADE, 2016, 

p. 899), Marco Aurélio Bezerra de Melo segue no mesmo caminho, 

acrescentando, contudo, que nos demais casos tal teoria não se aplica, 

podendo o Estado exonerar-se do dever de reparação ao comprovar caso 

fortuito ou força maior (BEZERRA MELO, 2015, p. 471). Em contraponto, José 

dos Santos Carvalho Filho, Hely Lopes Meirelles, Diógenes Hasparini, Gustavo 

Scatolino e João Trindade, não admitem no ordenamento brasileiro a teoria do 

risco integral (SCATOLINO; TRINDADE, 2016, p. 899).  

Por derradeiro, e concluindo a exposição das principais teorias que 

norteiam a Responsabilidade estatal, chama-se a atenção que também o 

Código Civil Brasileiro prevê, em algumas relações obrigacionais, a incidência 

da teoria do risco integral. Trata-se dos casos dos artigos 2469, 39310 e 39911 

do código civil (DI PIETRO, 2014, p. 721).  

 

1.4 Legislação acerca da Responsabilidade Civil do Estado no 

Ordenamento Jurídico Brasileiro 

 

1.4.1 Tratamento infra e constitucional  

 

Em um rápido resgate do tratamento legislativo da Responsabilidade 

Civil do Estado no ordenamento jurídico ao longo do tempo, deve-se primeiro 

ter em mente que conforme já demonstrado, para grande parte da doutrina a 

teoria da irresponsabilidade do Estado nunca foi integralmente acolhida pelo 

nosso ordenamento. É que mesmo que não houvesse leis expressas, os 

tribunais e doutrinadores nacionais sempre afastaram uma teoria de 

irresponsabilidade estatal. De todo modo, nas constituições de 1824 e 1891, 

                                                           
9 Art. 246. Antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, 
ainda que por força maior ou caso fortuito (BRASIL, 2002). 
10 Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, 
se expressamente não se houver por eles responsabilizado (BRASIL, 2002). 
11 Art. 399. O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa 
impossibilidade resulte de caso fortuito ou de força maior, se estes ocorrerem durante o atraso; 
salvo se provar isenção de culpa, ou que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse 
oportunamente desempenhada (BRASIL, 2002). 
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também não havia qualquer disposição expressa no sentido de prever uma 

responsabilidade do Estado. A constituição restringia-se apenas a uma 

responsabilidade do funcionário em decorrência de algum excesso ou omissão 

praticado no exercício de suas funções (DI PIETRO, 2014, p. 721).  

A primeira previsão expressa de Responsabilidade do Estado veio com o 

artigo 15 do Código Civil de 1916, que tinha os seguintes termos:  

 
 

As pessoas jurídicas de Direito Público são civilmente 
responsáveis por atos de seus representantes que nessa 
qualidade causem danos a terceiros, procedendo de modo 
contrário ao direito ou faltando a dever prescrito por lei, salvo o 
direito regressivo contra os causadores do dano (BRASIL, 
1916).  

 
 

Segundo José dos Santos Carvalho Filho, da interpretação dessa 

normativa surgiram dois entendimentos por parte da doutrina nacional: (i) 

entenderam tratar-se de lei que consagrava uma teoria de Responsabilidade 

subjetiva, sendo necessário a presença de culpa; e, (ii) enxergaram como o 

primeiro anúncio de uma Responsabilidade objetiva do Estado (2014, p. 557-

558).  

Nessa linha, para Fernanda Marinela, tratava-se de uma 

responsabilidade subjetiva, uma vez que restaria presente a intenção do 

agente (2013. p. 985). Seguiu no mesmo entendimento Maria Sylvia Zanella Di 

Pietro, uma vez que, segundo a autora, a expressão “procedendo de modo 

contrário ao direito ou faltando a dever prescrito por lei” ensejava a ideia de que 

a culpa do agente público deveria ser demonstrada (2014, p. 721).  

De toda forma, foi a partir da constituição de 1946 que se adotou, no 

Direito Brasileiro, a teoria da Responsabilidade Objetiva do Estado. Preconizou 

o seu artigo 194 que: “as pessoas jurídicas de direito público interno são 

civilmente responsáveis pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade 

causem a terceiro” (BRASIL, 1946), com o acréscimo do seu parágrafo único 

prever que “caber-lhes-á ação regressiva contra os funcionários causadores do 

dano, quando tiver havido culpa destes”. Por essas razões é que se diz que a 

constituição de 1988 não inovou, e seguiu o texto que vinha sendo praticado 
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desde 1946, somente o aperfeiçoando ainda mais (CARVALHO FILHO, 2015, 

p. 328). 

 Assim, a atual Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 6ª, é 

quem estabelece a regra geral acerca da Responsabilidade Civil do Estado no 

ordenamento jurídico nacional (FURTADO, 2016, p. 878). Dispõe a 

mencionada norma que: 

 
 

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos 
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a 
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 
responsável nos casos de dolo ou culpa (BRASIL, 1988) 

 
 

A análise desse dispositivo demonstra que a Constituição estabeleceu 

que para todos os entes estatais e desmembramentos administrativos, a 

obrigação de indenizar independe da configuração de culpa (MEIRELLES, 

2009, p. 661)  

Atualmente, é majoritário o entendimento de que o ordenamento jurídico 

nacional se filia à teoria da Responsabilidade objetiva (CARVALHO FILHO, 

2008, p. 498). Mesmo, porque, ao analisar-se a terminologia “agente”, prevista 

constitucionalmente, pode depreender-se que se refere ao alcance de diversas 

categorias: políticas, administrativas e particulares, todas em colaboração com 

o Estado (CARVALHO NETO, 2014, p. 14-15). Não destoa Lucas Rocha 

Furtado, para quem a redação do artigo 37 do dispositivo constitucional deixa 

claro que a regra da Responsabilidade Civil do Estado brasileiro é filiada à 

teoria do risco administrativo (2016, p. 878).  

Em síntese, a regra da responsabilidade objetiva vai exigir: (i) que o ato 

lesionante seja realizado por pessoa jurídica de direito público, ou, pessoa 

jurídica de direito privado prestadora de serviço público; (ii) que seja causado 

um dano a particular, originado dessa prestação do serviço estatal, 

configurando assim o nexo de causalidade; (iii) que esse dano venha de um 

agente dessas já mencionadas pessoas jurídicas; e, (iv) que esse agente, no 

momento que praticar o ato que causar o dano, esteja no exercício de suas 

funções (DI PIETRO, 2014, p. 722-723).  
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Conseguinte, o Código Civil Brasileiro de 2002 também determinou que 

a Responsabilidade Civil do Estado se configure objetiva (CARVALHO, 2015, 

p. 328), não repetindo a anterior norma prevista no artigo 15 do Código Civil de 

191612 (DI PIETRO, 2014, p. 722). Segundo o artigo 43 da codificação privada: 

 
 

As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente 
responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade 
causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra 
os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou 
dolo (BRASIL, 2002). 

 
 

Em resumo, depreende-se do tratamento legislativo dado ao tema, que 

na Responsabilidade estatal nacional estão previstas duas regras: a da 

Responsabilidade objetiva do Estado e a da Responsabilidade subjetiva do 

agente público (DI PIETRO, 2014, p. 722). A objetiva, existente entre a vítima 

do dano e o poder público, alçada no nexo de causalidade; a subjetiva, entre o 

poder público e o agente público, firmada na culpa (imprudência, imperícia ou 

negligência) ou dolo (culpa em sentido amplo), e exercida por meio do direito 

de regresso (MOROSINI, 2016, p. 61)  

Por fim, não se pode perder de vista que conforme anteriormente 

demonstrado, de forma excepcional, e em casos bastante específicos, a 

legislação brasileira referente à Responsabilidade Civil do Estado aceita à 

teoria do risco integral. 

 

1.4.2 Agentes Ativos da Responsabilidade Civil do Estado 

 

Uma vez que se trata de pessoa jurídica, ainda que entidade real, o 

Estado não possui vontade e nem ação no sentido de manifestação psicológica 

e vida anímica própria, o que faz com que suas ações sejam originadas da 

atuação de pessoas físicas que agem o representando nesta qualidade 

(MELLO, 2015, p. 1036). Nesse cenário, surge a figura do agente público.  

                                                           
12 Art. 15. As pessoas jurídicas de direito publico são civilmente responsáveis por atos dos seus 
representantes que nessa qualidade causem danos a terceiros, procedendo de modo contrario 
ao direito ou faltando a dever prescrito por lei, salvo o direito regressivo contra os causadores 
do dano (BRASIL, 2002) 
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Ocorre que segundo Ana Maria Pedreira, independente das 

denominações, critérios de classificação, ou qualquer outro método de 

categorização, é bem verdade que a expressão “agente público” é a expressão 

mais ampla que pode ser utilizada ao se falar de uma pessoa física que de 

alguma forma expressa a vontade ou a ação do Estado (2016, p. 162). 

Inclusive, conforme demonstrado anteriormente, uma das principais inovações 

trazidas pela Constituição de 1988, que foi a troca do vocábulo “funcionário” 

pela palavra “agente”, se deu pela maior amplitude da segunda denominação 

(MOROSINI, 2016, p. 65) 

Entretanto, para melhor compreensão da matéria, faz-se necessário uma 

delimitação de quem seriam especificamente esses agentes públicos e quais 

ações dos mesmos a Responsabilidade Civil do Estado alcança. Mais uma vez, 

alçado no seu brilhante conhecimento e didática, transcreve-se a conceituação 

dada por Celso Antônio Bandeira de Mello, que identifica os agentes públicos 

da seguinte forma: 

 
  

[...] São todas aquelas que – em qualquer nível de escalão – 
tomam decisões ou realizam atividade da alçada do Estado, 
prepostas que estão ao desempenho de um mister público 
(jurídico ou material), isto é, havido pelo Estado como 
pertinente a si próprio. Nessa qualidade ingressam desde as 
mais altas autoridades até os mais modestos trabalhadores 
que atuam pelo aparelho estatal.  
[...] Ademais, para fins de responsabilidade subsidiária do 
Estado, incluem-se, também, as demais pessoas jurídicas de 
Direito Público auxiliares do Estado, bem como quaisquer 
outras, inclusive de Direito Privado, que, inobstante alheias à 
sua estrutura orgânica central, desempenham cometimentos 
estatais com concessão ou delegação explícitas 
(concessionárias de serviço público e delegados de função 
pública) ou implícitas (sociedades mistas e empresas do 
Estado em geral, quando no desempenho de serviço público 
propriamente dito) (2015, p. 1.037) 

 
 

Por outro lado, importante salientar que José dos Santos Carvalho Filho, 

em posição diversa, faz uma divisão do terceiro setor em duas categorias. O 

autor toma a posição de que estariam os serviços autônomos sujeitos a 

Responsabilidade objetiva, e as organizações sociais, por estarem vinculadas 

através de contrato de gestão ou termo de parceria, sujeitos ao regime 

subjetivo (CARVALHO FILHO, 2008, p. 343).  
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De todo modo, demonstrando ainda mais a abrangência do conceito, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também já admite a aplicação da 

Responsabilidade Civil do Estado para os funcionários terceirados (MARINELA, 

2013, p. 992). Fora o que ficou definido a partir do Recurso Especial nº 

904.127.  

No referido julgado, a Companhia Estadual de Energia Elétrica – CEE, 

interpôs Recurso Especial contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande 

do Sul, que havia condenado a empresa por danos morais. A condenação se 

deu uma vez que um funcionário de uma empresa que prestava serviços 

terceirizados para a CEE, ao dirigir-se à residência do genitor da recorrida com 

o intuito de cortar a luz da casa, ofendeu este o chamando de “negros de 

retiro”, além de lhe atingir com dois socos no pescoço.  

A CEE, por sua vez, alegou ilegitimidade passiva, pois segundo esta o 

funcionário agressor era pertencente à empresa terceirizada que apenas 

prestava serviços a CEE, o que afastaria a sua responsabilidade objetiva. 

Todavia, não fora este o entendimento do tribunal superior. 

Ao proferir seu voto, a ministra e relatora do caso, Nancy Andrigui, 

evidenciou que, embora funcionário de empresa terceirizada, possuía a 

empresa contratante o dever de reparação pelas agressões cometidas pelo 

funcionário.  Dessa forma, não conheceu do Recurso Especial, proferindo o 

seu voto da seguinte forma:  

 
 

É incontroverso que Jorge Augusto – co-réu acusado pela 
agressão à autora – não é funcionário da Companhia Estadual 
de Energia Elétrica, mas da empresa Sirtec-R, que presta 
serviços à recorrente. A própria autora reconhece esta 
condição. 
Tal fato, contudo, não exime a tomadora do serviço de sua 
responsabilidade pelos supostos atos ilícitos cometidos pelo 
funcionário terceirizado. O acusado não se dirigiu à residência 
do genitor da recorrida em nome da empresa Sirtec-R, e sim 
atuando em nome da companhia energética, responsável pela 
ordem de corte da energia elétrica daquela residência em 
decorrência de alegado inadimplemento. Assim, embora não 
empregado diretamente da recorrente, Jorge Augusto atuava 
na qualidade de seu preposto.  
[...] 
Forte em tais razões, NÃO CONHEÇO do recurso especial 
(STJ, 2008)  
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Seguindo nessa mesma linha de dar cada vez mais amplitude à 

responsabilização objetiva do ente estatal, o Supremo Tribunal Federal já 

decidiu, em sede de repercussão geral, que também em dano causado a 

terceiro e não usuário do serviço público, a Responsabilidade é objetiva. 

Esse entendimento deu-se em Recurso Extraordinário movido por 

concessionária de ônibus, em que um ciclista fora atropelado por veículo da 

empresa. Na época, a concessionária alegou que uma vez que o ciclista não 

estava fazendo uso do serviço público, tratava-se de terceiro não usuário, o 

que por consequência afastaria a configuração da Responsabilidade objetiva.  

 Todavia, o entendimento do Supremo Tribunal Federal fora, conforme 

voto do relator do acórdão que originou a Repercussão Geral, Ministro Ricardo 

Lewandowski, que a responsabilidade também nesse caso era objetiva. No seu 

voto, evidenciou o relator: 

 
 

Na espécie, não ficou evidenciado, nas instâncias ordinárias, 
que o acidente fatal que vitimou o ciclista ocorreu por culta 
exclusiva da vítima ou em razão de força maior. Constato, no 
entanto, que restou comprovado o nexo de causalidade entre o 
ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do 
serviço público, sendo tal condição suficiente para estabelecer 
a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito 
privado, ora recorrente, nos termos do art. 37,  § 6°, da 
Constituição Federal (STF, 2009) 

 
 

Além disso, pela repercussão geral, o acórdão abarcou o Tema 130 do 

Superior Tribunal Federal, cuja redação ficou da seguinte forma: 

“Responsabilidade objetiva do Estado em caso de Responsabilidade Civil da 

pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público em relação a 

terceiros não-usuários do serviço” (STF, 2009) 

Portanto, o que se pode concluir dos textos normativos e das decisões 

dos Tribunais Superiores, é que ao se falar de Responsabilidade estatal pouco 

importa se o agente atuou culposa ou dolosamente, sendo importante apenas 

se naquele momento a sua qualidade de agente do poder público ocasionou a 

conduta lesiva. A bem da verdade, até mesmo se terceiros foram lesados em 

cenário que o causador do dano era agente, ocorreu o necessário para que 

esteja configurado o dever de indenizar (MELLO, 2015, p. 1038) 
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De todo modo, e apenas para questões de registro, uma vez que não é 

interesse dessa pesquisa se aprofundar na temática, a responsabilização do 

agente perante o Estado se dá através de ação regressiva, e ocorre uma vez 

que reste comprovado o elemento subjetivo de dolo ou culpa (CARVALHO, 

2016, p. 326). Entretanto, trata-se de discussão bastante extensa, que 

atualmente encontra-se com variadas correntes de entendimento.  

Com base em pesquisa bibliográfica realizada por Gustavo Scatolino e 

João Trindade, constata-se que Celso Antônio Bandeira de Mello, Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro e José dos Santos Carvalho Filho, admitem a 

Responsabilidade solidária entre o agente e o Estado. Entretanto, ainda assim, 

José dos Santos Carvalho Filho e Celso Antônio Bandeira de Mello, somados a 

Hely Lopes Meirelles, Vicente Greco Filho e Weida Zancaner, não aceitam que 

ocorra a denunciação da lide (SCATOLINO; TRINDADE, 2016, p. 890-894).  

Hewerstton Humenhul, por outro lado, defende a separação das 

responsabilidades e a dupla proteção (2016, p. 53). Lucas Rocha Furtado é 

outro defensor da tese de que não se pode demandar ação de reparação 

diretamente contra agente público que esteja na qualidade de suas funções 

estatais (FURTADO, 2016, p. 879).  

 Os Tribunais Superiores do país também vêm se manifestando sobre o 

tema. No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 

908.331, o Supremo Tribunal Federal referendou a sua já consolidada tese de 

que em casos que envolvam dever de reparação por danos causados através 

de agentes públicos, a legitimidade passiva é reservada ao Estado (STF, 2016) 

Já no que concerne à denunciação da lide e segundo pesquisa realizada 

por Lucas Rocha Furtado, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça vem 

se consolidando no sentido de que o pedido de denunciação deve ser 

analisado em cada situação específica, devendo ser indeferido caso possa 

prejudicar a celeridade e a economia processual (2016, p. 880).  

 

1.5 Pressupostos da Responsabilidade Civil do Estado 

 

Não há como tratar de Responsabilidade Civil do Estado sem analisar os 

seus pressupostos. Nesse sentido, Lucas Rocha Furtado sistematiza os 
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pressupostos da Responsabilidade Civil do Estado no Direito Brasileiro em três: 

(i) dano; (ii) nexo de causalidade entre o evento danoso e o comportamento do 

agente público (podendo ser positivo/comisso ou negativo/omissivo); e, (iii) a 

oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a gente do poder público 

(2016, p. 885). Para uma devida compreensão do tema, passa-se a análise de 

cada um desses pressupostos individualmente.  

 

1.5.1 Dano Indenizável  

 

O primeiro requisito que deve ser preenchido para que ocorra o dever de 

indenizar do Estado, é a existência de dano sofrido por particular. A conduta 

originadora desse dano poder ser tanto lícita ou ilícita, uma vez que é 

irrelevante na configuração do direito do particular de ser indenizado (ROCHA 

FURTADO, 2016, p. 895). Não poderia ser diferente, afinal, no cenário em que 

o Estado gera o dano, produzindo evento lesivo, deve-se aplicar a teoria da 

Responsabilidade objetiva, alçado, inclusive, na noção de Estado de Direito 

(MELLO, 2015, p. 1039).  

Para José dos Santos Carvalho Filho, pouco vai importar a natureza do 

dano, sendo indenizável tanto o dano patrimonial, quanto o dano moral (2014, 

p. 564). Fazendo uma rápida diferenciação entre esses dois tipos de danos, 

tem-se que o primeiro, o dano patrimonial, vislumbra-se no plano físico, 

englobando o dano emergente (o desfalque ocorrido no bem jurídico lesado, 

isso é, o que tinha antes do dano e o que restou depois) e o lucro cessante (a 

perda daquilo que se poderia ter ganho caso o dano não tivesse ocorrido) 

(CAVALIERI FILHO, 2015, p. 97).  Já o dano moral seria aquele sofrimento ou 

humilhação que tenha causado uma interferência considerável no âmbito 

psicológico da vítima, não cabendo aqui os meros dissabores e aborrecimentos 

do dia-a-dia, sob pena de se causar uma banalização do dano moral 

(CAVALIERI FILHO, 2015, p. 105).  

Conseguinte, mais uma característica desse dano ressarcível encontra-

se na obrigatoriedade de serem certos e reais, não sendo passíveis de 

indenização aqueles danos que forem unicamente hipotéticos, eventuais. A 

decorrência desses dois tipos de danos está presente na prova, pois enquanto 
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no primeiro esta é suficiente para configurar a ocorrência do dano, na segunda 

ela é de verificação duvidosa (NORONHA, 2010, p. 605).  

Em apertada síntese, a verdade é que o Estado deve sempre responder 

objetivamente pelos danos que causou, mas que só existe razoabilidade em 

responder pelo que não causou, quando deveria, de direito, ter os impedidos 

(MELLO, 2015, p. 1043).  

Ilustrando o dano indenizável em âmbito de Responsabilidade estatal, 

ele poderia ser resumido através de didático exemplo apresentado por Celso 

Antônio Bandeira de Mello. O autor traz o caso de um assalto em via pública, 

uma enchente e uma agressão sofrida em local público. Ao analisar-se essas 

situações ao pé da letra da teoria da Responsabilidade objetiva do estado, 

chegar-se-ia à conclusão de que o agente lesado poderia arguir ao Estado o 

dever de indenizar em todas elas, uma vez que o serviço prestado (segurança 

pública e estrutura das cidades) não funcionou de forma adequada.  Ocorre 

que mencionado cenário acabaria por tornar o Estado um “segurador 

universal”. Por essa razão, nos cenários relatados acima, Celso Antônio 

Bandeira de Mello entende que seria razoável que o Estado tivesse o dever de 

indenizar se agentes policiais visualizassem a cena e ficassem inertes, ou, no 

caso da enchente, se bueiros de escoamento de água e galerias pluviais 

estivessem entupidas e sujas, ocasionando o acúmulo de água (2015, p. 1043). 

Concluindo, pode-se resumir que para existir o dever do Estado de 

indenizar, é preciso que o dano esteja amparado nas seguintes características 

principais: (i) que o dano corresponda a lesão de um direito da vítima; e (ii) que 

esse dano seja certo e não apenas eventual, podendo ser material ou imaterial 

(MELLO, 2015, p. 1.045-1052). 

 

1.5.2 Nexo de Causalidade 

 

Passando para a análise do segundo pressuposto da Responsabilidade 

Civil, faz-se um rápido apanhado do nexo de causalidade. De antemão, deve-

se destacar que na teoria da responsabilidade objetiva, o nexo de causalidade 

ganha papel de destaque, uma vez que se torna o elemento que mais 

necessita de atenção para que se configure o dever de indenizar (FURTADO, 
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2016, p. 888). Tem-se que o nexo de causalidade é o primeiro pressuposto que 

deve ser enfrentado ao analisar-se questões que envolvam Responsabilidade 

Civil, afinal, será o elemento que definirá se o agente de fato deu causa ao 

evento indenizável (CAVALIERI FILHO, 2015, p. 65).  

Para Gustavo Scatolino e João Trindade, o nexo de causalidade seria 

aquela relação necessária que deve haver entre a conduta e o dano, no qual 

em qualquer momento que essa relação for rompida, a Responsabilidade do 

Estado também estará afastada (2016, p. 867) 

Diversas são as teorias que analisam o tema, porém, visto o maior 

destaque, nesse trabalho irá se fazer um rápido estudo de apenas três: (i) a 

teoria da equivalência dos antecedentes; (ii) a teoria da causalidade adequada; 

e, por fim, (iii) a teoria do dano direito e imediato.  

A primeira, em um breve resumo, é uma teoria que trata sem distinção a 

causa e a condição, isso é, se várias causas deram origem aquele cenário 

(condição) todas possuem igual relevância, não importando qual foi mais ou 

menos eficaz (CAVALIERI FILHO, 2015, p. 68). Como o próprio nome já 

sugere, não vai existir espaço para que ocorra uma distinção qualitativa entre 

as condições, afinal, com o desparecimento de qualquer uma delas, o prejuízo 

também desaparecerá (SILVA, 2013, p. 22). A principal crítica feita a essa 

teoria, refere-se à sua característica inconveniente de ampliar muito o nexo de 

causalidade (TARTUCE, 2014, p. 345). Como ilustra Sérgio Cavalieri Filho, 

adotando-se essa teoria, por exemplo, ter-se-ia que indenizar a vítima de um 

atropelamento não só quem dirigia um carro de forma imprudente, mas 

também quem vendeu o automóvel, quem fabricou, e assim por diante (2015, 

p. 68-69). 

Já na teoria da causalidade adequada, desenvolvida por Von Kries, 

somente aquele fato que seja relevante ao evento danoso gera a 

Responsabilidade Civil (TARTUCE, 2014, p. 345). Nessa teoria, se várias 

condições concorrerem para a ocorrência de um resultado, somente será 

considerado causa a que estiver como a mais adequada para a geração do 

evento (CAVALIERI FILHO, 2015, p. 69). Ademais, vale destacar que seria 

essa uma teoria que goza de grande prestígio entre os doutrinadores nacionais 
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(Caio Mario da Silva Pereira; Cavalieri Filho; Aguiar Dias; Clóvis Couto e Silba) 

e, até mesmo, estrangeiros (SILVA, 2013, p. 25). 

Como última teoria a ser analisada, tem-se teoria do dano direito e 

imediato, que é aquela que trabalha com a tese de que somente deverá sofrer 

reparação os danos que forem decorrentes diretos da conduta do agente 

(TARTUCE, 2014, p. 35). Essa teoria, acima de tudo, afasta a interferência de 

condições sucessivas (CAVALIERI FILHO, 2015, p. 72). Baseado em uma 

interpretação gramatical do artigo 403 do Código Civil13, grande parte dos 

autores, como Agostinho Alvim, Carlos Roberto Gonçalves e Gustavo 

Tependino, consideram ser essa a teoria positivada pelo código civil (SILVA, 

2013, p. 26).  

Por fim, deixa-se registrada a lição de Sérgio Cavalieri Filho, para quem 

o nexo de causalidade é pressuposto de tanta importância, que se torna o 

elemento indispensável em qualquer espécie de Responsabilidade Civil (2015, 

p. 67).  

 

1.5.3 Atenuantes e Excludentes da Responsabilidade Civil  

 

  Como já visto anteriormente, em casos que envolvam 

Responsabilidade objetiva, o Estado só deixará de responder se restar faltante 

o nexo entre o seu comportamento e o dano (MELLO, 2015, 1052). Não 

poderia ser diferente, uma vez que o nexo de causalidade é o grande 

pressuposto da existência de Responsabilidade Civil (DI PIETRO, 2014, p. 

724). 

Por essa razão, são considerados atualmente como excludentes da 

Responsabilidade Civil do Estado: (i) a força maior; (ii) a culpa exclusiva da 

vítima; e, (iii) a culpa exclusiva de terceiros. Como atenuante, a culpa 

concorrente da vítima (DI PIETRO, 2014, p. 724). Feita essa breve 

sistematização, passa-se para uma análise de cada um desses pontos.     

   

1.5.3.1 Força Maior 

                                                           
13 Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem 
os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do 
disposto na lei processual (BRASIL, 2002).  
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Sem adentrar de maneira profunda na controvérsia semântica de força 

maior e caso fortuito, adotar-se á para esse trabalho os conceitos 

desenvolvidos por Maria Sylvia Zanella Di Pietro. Segundo a autora, a força 

maior pode ser definida como o:  

 
 

acontecimento imprevisível, inevitável e estranho a vontade 
das partes, como uma tempestade um terremoto, um raio. Não 
sendo imputável à Administração, não pode incidir a 
responsabilidade do Estado; não há nexo de causalidade entre 
o dano e o comportamento da Administração (2014, p. 725).  

 
 

Para Celso Antônio Bandeira de Mello, a força maior é relevante no 

momento em que comprove a ausência de nexo causal na atuação do Estado e 

o dano, afinal, se este foi produzido por uma força maior, não foi o Estado 

quem deu causa (2015, p. 1053)  

Já no que se refere ao caso fortuito, Maria Sylvia Zanella Di Pietro o 

define da seguinte maneira: 

  
 

o caso fortuito - que não constitui causa excludente da 
responsabilidade do Estado – ocorre nos casos em que o dano 
seja decorrente de ato humano ou de falha da Administração; 
quando se rompe, por exemplo, uma adutora ou um cabo 
elétrico, causando dano a terceiros, não se pode falar em força 
maior, de modo a excluir a responsabilidade do Estado (2014, 
p. 725). 

 
 

Segue na mesma linha Ana Maria Pedreira, para quem a força maior vai 

exonerar a Responsabilidade estatal, uma vez que seu fundamento vem 

embasado na impossibilidade de resistir a uma causa conhecida, como as 

chuvas, terremos, eventos climáticos em geral (2016, p.85). Já no caso fortuito, 

a causa do evento permanece desconhecida, o que, pelo menos em um 

primeiro momento, não vai desobrigar o Estado do seu dever de 

responsabilização, principalmente devido aos riscos assumidos no 

desempenho das atividades estatais. Mesmo, porque, conforme já 

exaustivamente abordado, tratando-se de responsabilização do Estado, pouco 
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importa a comprovação de um mau funcionamento do serviço público (2016, p. 

87) 

Entretanto, para fins de registro, importante ressaltar que segundo 

estudo de Fernando Noronha, ainda hoje existe uma corrente doutrinária que 

entende pela indistinção dos dois conceitos, considerando-os sinônimos, 

consequentemente os creditando possuírem os mesmos efeitos práticos: a 

exclusão da responsabilidade (2010, p. 659).   

 

1.5.3.2 Culpa da Vítima e Culpa Concorrente 

 

Nesse tópico, já de pronto, faz-se necessário realizar uma distinção: o 

de culpa exclusiva da vítima e a de culpa concorrente com a do Poder Público. 

Isso, porque, no primeiro caso a Responsabilidade Civil do Estado fica 

afastada, no segundo, fica atenuada, repartindo-se a Responsabilidade estatal 

com a da vítima (DI PIETRO, 2014, p. 725). Segundo Sérgio Cavalieri Filho, a 

culpa exclusiva da vítima origina uma quebra do nexo causal, o que faz com 

que não falemos em ausência de culpa, mas, sim, em uma exclusão na relação 

existente entre a conduta do agente e o dano causado (2015, p. 96).  

Inclusive, ilustrando a questão, o referido autor toma como exemplo o 

caso em que uma mulher foi atropelada após ser assaltada em seu carro. 

Assustada com o evento, ela abriu a porta do carona e, ao sair correndo, 

acabou atingida por um táxi. Em um caso como esse, não há o que se falar em 

culpa da mulher atropelada, mas, muito menos, cogitar uma responsabilização 

do taxista, uma vez que o infortúnio ocorreu por culpa exclusiva da vítima 

(CAVALIERI FILHO, 2015, p. 96).  

O atual Código Civil brasileiro também abordou o tema, ao preconizar 

em seu artigo 945 que “se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento 

danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua 

culpa em confronto com a do autor do dano” (BRASIL, 2002). 

 

1.5.3.3 Culpa de Terceiro 
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Antes de adentrar no tópico em si, e para melhor compreensão do 

mesmo, faz-se necessário conceituar a figura do “terceiro”. Segundo Sérgio 

Cavalieri Filho, citando obra de José de Aguiar Dias, trata-se daquele que não 

possui qualquer relação entre o possível causador do dano e a vítima (2015, p. 

96).  

Dessa forma, o fato exclusivo de terceiro torna-se mais uma das causas 

excludente da responsabilidade objetiva do Estado. Todavia, deve-se ter claro 

que ocorrendo omissão do Poder Público, não se descarta sua 

responsabilização. Por exemplo, uma passeata que gere atos de vandalismo 

causados por torcedores, em que existe muitos policiais e estes não fazem 

nada para evitar que a destruição dos bens particulares ocorra, pode-se, em 

um caso como esse, falar-se em Responsabilidade estatal (SCATOLINO; 

TRINDADE, 2016, p. 879) 

De todo modo, vale os alertas apresentados por Maria Sylvia Di Pietro, 

ao afirmar que frente às inovações que foram trazidas pelo Código Civil de 

2002, nem sempre a culpa de terceiro será apresentada como causa 

excludente da Responsabilidade Civil. Como exemplo, cita a Súmula 18714 do 

Supremo Tribunal Federal e o artigo 73515 do Código Civil (2014, p. 726-727).  

Enfim, e feito esse breve estudo dos conceitos gerais que circundam a 

Responsabilidade Civil do Estado e suas características de acordo com a 

doutrina e jurisprudência, é notório a existência de certa divergência em alguns 

pontos específicos do instituto. Por outro lado, foi possível perceber que o 

entendimento doutrinário e dos Tribunais Superiores vem sendo no sentido de 

cada vez mais ampliar a proteção do particular frente aos atos estatais, 

consolidando a tese de uma Responsabilidade do Estado objetiva.  

De toda a forma, com esses conceitos delimitados e a partir desses 

entendimentos, torna-se possível adentrar em um segundo ponto do estudo a 

qual se pretende esta pesquisa: a publicidade dos atos da administração 

pública e a sua devida ponderação frente aos direitos da personalidade.  

 

                                                           
14 “A responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com o passageiro, não é 
elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva” (STF, 1963) 
15 Art. 735. A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não 
é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva (BRASIL, 2002) 
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2 Princípio constitucional da publicidade dos atos da Administração 

Pública versus o Direito à privacidade, à imagem e à honra 

 

Seguindo na busca de uma resposta para a questão que circunda esta 

pesquisa, isto é, a caracterização da Responsabilidade Civil do Estado pela 

exposição abusiva de investigados na mídia, torna-se necessário adentrar em 

campo de fundamental importância para o Direito Administrativo: os seus 

princípios.  

Entendidos como normas gerais, os princípios servem como uma 

orientação aos indivíduos, firmando os valores que devem ser observados em 

cada conduta a ser praticada. Versando sobre o tema, Paulo Bonavides traz 

reflexão que, visto a sua precisão, faz-se importante a transcrição na íntegra: 

 
 

Postos no ponto mais alto da escala normativa, eles mesmos, 
sendo normas, se tornam, doravante, as normas supremas do 
ordenamento. Servindo de pautas ou critérios por excelência 
para avaliação de todos os conteúdos constitucionais (e 
infraconstitucionais, acrescenta-se), os princípios desde sua 
constitucionalização, que é, ao mesmo passo, positivação no 
mais alto grau, recebem como instancia máxima, categoria 
constitucional, rodeada do prestígio e da hegemonia que se 
confere às normas inseridas na lei das leis. Com esta 
relevância adicional, os princípios se convertem igualmente em 
norma normarum, ou seja, normas das normas (1993, p. 510).  

 
 

Como evidencia Joel de Menezes Niebuhr, os princípios não se tratam 

da chegada, mas, sim, da partida. Isso, porque, não vai ser através dos 

princípios que se encontrará as respostas prontas e acabadas, mas, sim, a 

possibilidade de construção dessas respostas (2000, p. 25). É por essa 

caraterística dos princípios, que Ronald Myles Dworkin os traz com a definição 

de serem um standart, que por sua vez precisam ser observados quando se 

busca justiça, equidade ou moralidade (apud NIEBUHR, 2000, p. 25). Inclusive, 

é Ronald Myles Dworkin o precursor do trato jurídico dos princípios com sua 

devida relevância, defendendo sua preponderância em face das regras 

jurídicas (apud NIEBUHR, 2000, p. 25). 

Para Robert Alexy, os princípios ainda estariam vinculados a uma ideia 

precedente e originária, pois são basilares para a legitimidade do direito 
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através de valores que são inerentes ao ordenamento jurídico e aos âmbitos da 

moralidade (apud NIEBUHR, 2000, p. 25). 

Joel de Menezes Niebuhr elenca que os princípios possuem quatro 

funções definidas: (i) orientar a criação e a interpretação de todas as normas 

jurídicas existentes; (ii) são fundamentos para decisões em âmbito jurídico; (iii) 

servem como meio de impor deveres e obrigações aos entes públicos e 

privados; e, (iv) originam uma série de direitos subjetivos (2000, p. 28). 

No Direito Administrativo, a importância dos princípios ganha ainda mais 

relevo porque, tendo em vista que o direito estatal teve sua origem em uma 

elaboração pretoriana e não codificada, os princípios foram a ferramenta 

necessária para que se pudesse alcançar o equilíbrio necessário entre os 

interesses da Administração e dos seus administrados (DI PIETRO, 2014, p. 

64). Por essa razão, no Direito Administrativo os princípios servem como 

definidores da organização e a forma de atuar do Estado (CARVALHO, 2015, 

p. 56). Não destoa desse entendimento José Afonso da Silva, ao conceber que 

a Administração Pública é norteada por diversos princípios que servem, 

justamente, para orientar a prática dos atos do administrador. Ademais, os 

princípios trazem uma dupla proteção: (i) uma correta gestão de negócios 

públicos; e, (ii) aos administrados a garantia do seu direito à práticas que sejam 

honestas e probas (2009, p. 614).  

O artigo 37, caput, da Constituição Federal Brasileira, trouxe, de modo 

expresso, apenas cinco princípios à Administração pública: (i) legalidade; (ii) 

impessoalidade; (iii) moralidade; (iv) publicidade; e, (v) eficiência (MELLO, 

2015, p. 98). Marçal Justen Filho, dividindo os princípios em gerais e 

específicos, ainda apresenta, além dos já mencionados e previstos 

constitucionalmente, os princípios da utilidade, imparcialidade, contraditório, 

motivação, objetividade, verdade material e celeridade (JUSTEN FILHO, 2014, 

p. 344). 

 Nessa pesquisa, e de forma alguma negando a importância indireta que 

os demais princípios exercem para a questão da Responsabilidade Civil do 

Estado pela exposição abusiva de investigados na mídia, debruçar-se-á sobre 

o princípio constitucional da publicidade dos atos administrativos. Essa escolha 

faz-se uma vez que o princípio da publicidade é central na busca entre uma 
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separação de até aonde vai o dever do Estado de publicitar seus atos, e em 

que ponto começa a exposição abusiva.  

 

2.1. Princípio da publicidade dos atos da Administração Pública 

 

Para iniciar o estudo desse princípio da publicidade, faz-se 

preponderante o conceituar (abordando suas dimensões), para que, 

posteriormente, possa-se analisar sua previsão no ordenamento jurídico 

nacional.  

 

2.1.1 Conceito do Princípio da Publicidade 

 

Norberto Bobbio define o dever de publicidade dos atos do Estado 

como o momento em que ocorreu a verdadeira transição de um Estado 

absoluto, para um Estado de Direito. Abandonou-se, nesse momento, a 

anterior ideia de um ente estatal de segredismos, um “ciptogoverno” (1986, p. 

84).  

Inclusive, uma das marcas do Estado moderno é a ruptura com o 

modelo dos regimes autoritários, que impedia o acesso dos cidadãos às 

informações atinentes aos assuntos do Estado. No Estado moderno condena-

se a cultura do sigilo, exigindo-se a publicização dos atos estatais. Por essa 

razão, cada vez mais as Constituições do século XX passaram a prever, em 

seus textos, alguma forma de resguardo do acesso dos cidadãos às 

informações públicas; algumas delas, inclusive, prevendo essa prerrogativa 

como um direito fundamental (RODRIGUES, 2014, p. 90-91). 

No Brasil, não foi diferente. Em terras tupiniquins, o princípio da 

publicidade nasceu como o dever do Estado de promover a publicidade mais 

ampla possível dos seus atos, uma vez que seria dever do ente estatal 

disponibilizar meios para que a sua legitimidade pudesse ser controlada pelos 

administrados (CARVALHO FILHO, 2016, p. 76). Torna-se ainda mais fácil de 

visualizar esse surgimento, ao levar-se em conta a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, intitulada como democrática.  
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Todavia, para Fernanda Marinela, o princípio da publicidade nada mais 

é que que um comando que tem por finalidade o conhecimento do público do 

que ocorre em âmbito da administração do Estado (2013, p. 40). Em uma 

definição ainda mais ampla, Marçal Justen Filho traz que todos os atos da 

administração pública não só devem ser previamente levados ao conhecimento 

do público, como que essa prática se faça na presença de qualquer 

interessado, e que esse conteúdo do procedimento possa ser conhecido por 

qualquer um (2014, p. 346).  

Para José dos Santos Carvalho Filho, o princípio da publicidade pode 

ainda ser concretizado por alguns instrumentos jurídicos específicos, sendo 

eles: (i) o direito de petição, que preconiza que os indivíduos podem solicitar 

aos órgãos administrativos qualquer tipo de postulação; (ii) as certidões, que 

possuem a função tanto de registrarem a verdade dos fatos, quanto de permitir 

aos administrados, através da sua publicidade, a defesa dos seus direitos em 

determinadas situações; e, (iii) a ação administrativa ex offício de estar 

divulgando as informações que são de interesse público (2016, p. 77). Os atos 

da Administração Pública envolvendo processos investigativos, encontram-se 

inclusos, principalmente, nos dois últimos instrumentos.  

De todo modo, como bem alerta Luiz Alberto Blanchet, os princípios 

precisam estar em harmonia com os condicionamentos que lhe são inerentes e 

aos quais estão integrados. Por essa razão, a publicidade não deve ser 

considerada como um fim em si mesmo, mas como um princípio que possibilita 

meios para que valores superiores a ele possam ser preservados, vide, como 

exemplo, o contraditório, a ampla defesa e a moralidade (1998, p. 183) 

Por oportuno, cabe o registro de que essa previsão constitucional da 

publicidade não deve ser entendida como um instrumento que serve para 

propaganda pessoal dos agentes públicos. Como prevê o artigo 37, §1°16, da 

Constituição Federal, a publicidade dos atos administrativos tem por objetivo 

exclusivo a educação, a informação e a orientação da sociedade, não devendo, 

                                                           
16 Art. 37. 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:  
§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos 
deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar 
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou 
servidores públicos (BRASIL, 1988).  
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portanto, ser utilizado como meio de promoção pessoal, “numa demonstração 

de egocentrismo incompatível com o regime democrático” (CARVALHO FILHO, 

2016, p. 80). Qualquer semelhança com a crescente de agentes estatais que 

se tornam heróis da sociedade, muitas vezes utilizando como meio as 

investigações ainda em curso, não parece ser mera coincidência.  

Em resumo, o princípio da publicidade é a materialização do ato de 

tornar transparente o exercício da função administrativa. Afinal, dá eficácia ao 

ato administrativo e torna possível o exame da sua legalidade, isso é, se está 

em conformação aos princípios da moralidade e impessoalidade (TÁCITO, 

1996, p. 1-8) 

Contudo, no presente trabalho, e sem prejuízo das demais definições 

apresentadas, utilizar-se-á como referencial o conceito desenvolvido por Celso 

Antônio Bandeira de Mello, detalhado da seguinte forma: 

 
 

Consagra-se nisto o dever administrativo de manter plena 
transparência em seus comportamentos. Não pode haver em 
um Estado Democrático de Direito, no qual o poder reside no 
povo (art. 1º, parágrafo único, da Constituição), ocultamento 
aos administrados dos assuntos que a todos interessam, e 
muito menos em relação aos sujeitos individualmente afetados 
por alguma medida. (2015, p. 117). 

 
 

De toda forma, ainda dentro dessa conceituação, para a presente 

pesquisa faz-se importante analisar de maneira mais detalhada uma das 

dimensões da publicidade, conhecida pela expressão sem tradução para o 

português accountability. 

 

2.1.1.1 Publicidade ligada a uma ideia de “accountability” 

 

É bem verdade que os limites da transparência pública estão em voga 

na atualidade. Isso se deu, principalmente, porque nas últimas décadas uma 

série de normativas que buscavam dar maior transparência aos órgãos 

públicos foram surgindo – vide, no Brasil, a lei de acesso a informação, 

normativa, inclusive, a ser estudada posteriormente (BURGARELLI, 2016, p. 

12).  
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Nessa toada, foi que surgiu a ideia da publicidade ligada a um conceito 

de accountability. Um dos principais estudos feitos nesse sentido, foi o 

realizado por Joseph Stiglitz (1999), em sua obra “On liberty, the right to know, 

and public discourse: the role of transparency in public life” (título sem tradução 

para o Brasil). Neste estudo, o autor expõe que o segredo em âmbito público 

favorece a defesa de interesses ocultos e ligados a uma ideia de 

patrimonialismo, além de afastar a participação pública do que é praticado 

pelos entes estatais. Isso se deve em razão de que é através da transparência 

que os indivíduos particulares conseguem ter um maior controle sobre o que é 

feito pela Administração Pública, possibilitando maior controle e, até mesmo, 

reduzindo falhas na gestão.  

De toda forma, para se compreender o conceito de accountabillity, faz-

se importante o distinguir em dois campos: (i) as partes da relação; e, (ii) o 

posicionamento dessas partes tendo em vista como esta relação pode ocorrer 

(PEREIRA DA SILVA; AZEVEDO; MORAIS; PINTO; MOREIRA DA SILVA, 

2009, p. 6). 

Quanto ao primeiro aspecto, pode-se identificar dois tipos de atores: o 

principal e o agente. O principal seria de onde origina-se o poder, da qual o 

agente possui obrigação de prestar contas. Analisando-se isso em um cenário 

democrático, pode-se dizer que os agentes públicos seriam os “Agentes” 

propriamente dito, e, por sua vez, os atores principais seriam a sociedade, a 

quem os agentes devem as devidas justificativas (PEREIRA DA SILVA, 

AZEVEDO, MORAIS; PINTO; MOREIRA DA SILVA, 2009, p. 6) 

Quanto ao segundo aspecto, o posicionamento das partes, ela pode 

ocorrer em um âmbito horizontal, quando ocorre numa mesma arena de poder, 

ou, vertical, em cenários distintos de poder. Um exemplo do primeiro seria 

quando duas agências do Estado cobram respostas entre si em nome dos 

mandatários. Já um exemplo do segundo cenário, seria quando de um lado se 

tem o cidadão exigindo respostas e do outro um órgão do Estado (PEREIRA 

DA SILVA, AZEVEDO, MORAIS, PINTO; MOREIRA DA SILVA, 2009, p. 6) 

De toda forma, e sem prejuízo das explanações acima, importante 

conceito desenhado nesse sentido é o desenvolvido por Enrique Peruzzotti e 

Catalina Smulovitz (2000), o qual pela clareza, faz se importante a transcrição: 
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Accountability refere-se à capacidade de garantir que os 
funcionários públicos sejam answerable (responsáveis) por seu 
comportamento, no sentido de serem obrigados a informar e 
justificar sobre suas decisões e, eventualmente, de serem 
punidos por essas decisões. (tradução livre) 
 
 

Como esclarece Benjamin Zymler, os atos que são praticados em âmbito 

da Administração Pública, precisam, em regra, estar à disposição dos titulares 

desse poder: a sociedade. Essa regra visa, justamente, assegurar que os 

particulares possam participar do processo fiscalizatório das atividades que são 

praticadas pelos entes públicos (2015, p. 244).  

Ademais, toda a questão da accountability ganha importância ao passo 

em que vigora como fundamental para a qualificação da democracia moderna, 

uma vez que conforme já demonstrado, impõe ao Estado o dever de resposta 

aos cidadãos (MAIA, 2006, p. 2). 

Inclusive, fora nesse cenário, que em 2010 foi elaborado pela 

Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) 

“As normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI)”. 

Este documento foi traduzido em 2016 pelo Tribunal de Contas da União, e 

trouxe em seu esboço uma explicação sobre a transparência e accountability, 

além de uma importante conceituação: 

 
 

Accountability e a transparência são dois elementos 
importantes de boa governança. A transparência é uma força 
poderosa que, quando aplicada de forma consistente, pode 
ajudar a combater a corrupção, melhorar a governança e 
promover a accountability. 
É difícil separar accountability de transparência: ambas 
englobam muitas das mesmas ações, como por exemplo, a 
comunicação pública. O conceito de accountability refere-se à 
estrutura jurídica e de comunicação, à estrutura organizacional 
e estratégia [...] (INTOSAI, 2016, p. 1) 
 

 

Ocorre que é em muito devido a essa ideia de accountability, que 

inúmeros órgão estatais (inclusive investigativos), procuram a mídia para 

publicitar seus atos. Fazendo uma rápida análise dos planos de gestão da 
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Polícia Judiciária, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas, esse 

cenário fica evidente. 

Quanto ao primeiro, a polícia judiciária, tem-se no item 9.10.6 do Plano 

Estratégico da Polícia Federal esse dever de prestação de contas evidenciado, 

ao positivar no referido item a “promoção da accountability e da transparência 

da gestão” através da seguinte redação: “Aprimorar a transparência da gestão 

ao público interno e externo e fomentar mecanismos de prestação de contas 

para a sociedade” (POLÍCIA FEDERAL, 2014).  

Não destoa o Ministério Público Federal, ao criar um “Manual do 

Ministério Público para relacionamento com a Imprensa”. Este manual, 

originou-se da recomendação nº 58/2017 do Conselho Nacional do Ministério 

Público, que estabeleceu a “Política Nacional de Comunicação Social do 

Ministério Público”. Nessa recomendação, inclusive, chama a atenção o 

parágrafo único do artigo 2º, ao apresentar a função dessa comunicação: “A 

comunicação social tem o dever constitucional de promover a transparência e 

de garantir o direito coletivo à informação, visão que deve orientar as escolhas 

estratégicas e operacionais da instituição” (CNMP, 2017). Como pode se 

observar, a função dada para a comunicação pelo mencionado regulamento 

vem estritamente ligada a ideia de accountabillity.  

Ademais, também se faz importante registrar o artigo 1317, do capítulo III 

do já mencionado regulamento, intitulado “DA DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE-

FIM”. Isso, porque, o referido artigo expõe a necessidade de que todas essas 

informações e os momentos de divulga-las estejam ponderados com “[...] o 

interesse público, os direitos fundamentais, a segurança institucional e o sigilo 

legal [...]” (CNMP, 2017). No mais, e consubstanciando a ideia de transparência 

e accountability, traz o artigo 14 a necessidade de o Ministério Público estar 

atento ao princípio da publicidade: 

 
 

Art. 14. Em cumprimento ao princípio da publicidade das 
investigações, a instituição poderá prestar informações aos 
meios de comunicação social sobre as providências adotadas 

                                                           
17 Art. 13. As informações e o momento de divulgá-las devem ser responsavelmente avaliados, 
conforme o interesse público, os direitos fundamentais, a segurança institucional e o sigilo 
legal, quando existir, assim como os riscos de eventual comprometimento da investigação, 
quando se tratar de ato investigativo; bem como a divulgação para a imprensa. 
deve considerar também os critérios de interesse jornalístico, a atualidade e a universalidade. 
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para apuração de fatos em tese ilícitos, abstendo-se, contudo, 
de externar ou antecipar juízos de valor a respeito de 
apurações ainda não concluídas (CNMP, 2017).  

 
 

Esse dever de accountability também vem positivo pelo Tribunal de 

Contas da União, através da resolução nº 249 de 2 de maio de 2012. Preconiza 

esse dispositivo, em seu artigo 3º, que: 

 
 

Art. 3º O direito fundamental de acesso à informação é 
assegurado pelo Tribunal nos termos desta Resolução e 
executado em conformidade com os princípios básicos da 
Ádministração Pública e com as seguintes diretrizes: 
I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo 
como exceção; 
II - divulgação de informações de interesse público, 
independentemente de solicitações; 
III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela 
tecnologia da informação (TI); 
IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência 
na Administração Pública; e 
V - desenvolvimento do controle social da Administração 
Pública (TCU, 2012). 

 
 

Todavia, questão a ser estudada no próximo capítulo, trata-se de 

quando essa ideia de accountability dos órgãos, permite com que os meios de 

comunicação passem a interferir diretamente nas investigações realizadas 

pelos agentes estatais e na preservação dos direitos da personalidade dos 

investigados.  

 

2.1.2 Previsão constitucional 

 

Conforme anteriormente exposto, o princípio da publicidade tem grande 

abrangência pois não se limita apenas a uma divulgação oficial, mas também 

como uma forma de possibilitar uma fiscalização interna de seus agentes. Por 

essa razão, e para assegurar tais prerrogativas, esse princípio é previsto na 

Constituição da República (CARVALHO, 2015, p. 69). Os momentos em que 

essa previsão vem expressa, são: (i) o artigo 37, XXXIII18, que garante o direito 

                                                           
18 XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 
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à informação; (ii) artigo 5º, LXXII19, que confere aos indivíduos a garantia do 

habeas data; e, (iii) o artigo 5º, XXXIV, “b”20 , que confere o direito à certidão. 

 Analisando essas previsões constitucionais, Alexandre Mazza traz que 

elas possuem quatro finalidades principais: (i) exteriorizar a vontade da 

Administração Pública; (ii) dar caráter exigível ao seu ato; (iii) desencadear a 

produção de efeitos desse ato administrativo; e, (iv) permitir o controle de 

legalidade do comportamento (2014, p. 104).  

Para regulamentar o estudado inciso XXXIII, foi editada a lei de acesso à 

informação (lei nº 12.537/11), que pela importância do tema, faz-se uma rápida 

análise.  

 

2.1.3 Lei de nº 12.527: Lei de acesso à informação 

 

A Lei nº 12.527, que regulamenta o acesso à informação previsto no 

inciso XXXIII do artigo 5º da Constituição Federal, entrou em vigor no dia 

16/05/2012. Mencionada lei passou a incidir sobre a União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, regulando tanto o direito à informação, como o direito a 

se ter acesso a registros nos órgãos públicos. É aplicável a toda Administração 

direta e indireta, às entidades sob controle direto ou indireto dos entes 

federativos e, ainda, no que for cabível, também se aplica às entidades 

privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos (CARVALHO 

FILHO, 2016, p. 78-79).  

Duas foram as formas contempladas de publicidade por essa lei. A 

primeira, chamada de transparência ativa, é originada do fato de que as 

informações são transmitidas ex officio pela administração. A segunda, 

denominada transparência passiva, tem como fundamento o procedimento em 

                                                                                                                                                                          
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado (BRASIL, 1988). 
19  LXXII - conceder-se-á habeas data: 
 a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, 
constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter 
público; 
 b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou 
administrativo;  (BRASIL, 1988). 
20   XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento 
de situações de interesse pessoal; (BRASIL, 1988). 
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que o administrado interessado postula junto a determinado órgão o pedido 

dessa informação (CARVALHO FILHO, 2016, p. 79).  

Ademais, preconiza em seu artigo 2421  que as informações em poder 

dos órgãos e entidades públicas podem ser classificadas em ultrassecretas, 

secretas ou reservadas, observando assim graus e prazos de sigilo. Esse sigilo 

vigora nos prazos respectivos de vinte e cinco, quinze e cinco anos, a partir da 

produção do dado a ser informado (MARINELA, 2013, p. 42).  

Para Celso Antônio Bandeira de Mello, a Lei de Acesso à Informação 

veio como meio de romper com uma cultura de sigilo ainda advinda da ditadura 

militar, fazendo florescer uma ideia de transparência. De todo modo, deixa o 

alerta: o acesso à informação possui a ressalva no direito à intimidade e nos 

elementos que possam comprometer a segurança nacional (2015, p. 118). Por 

essa razão, um dos temas de maior importância para a compreensão da 

problemática abordada nessa pesquisa, são as exceções ao princípio da 

publicidade.  

 

2.1.4 Exceções ao princípio da publicidade  

 

O texto constitucional admite poucas exceções ao princípio da 

publicidade (FURTADO, 2016, p. 92). Segundo Alexandre Mazza, essas 

exceções configuram-se em duas: (i) a segurança do Estado e da sociedade, 

artigo 5º, XXXIII22, que deve ser combinada com o sigilo dos atos processuais 

quando necessários à defesa da intimidade e proteção do interesse social (DI 

PIETRO, 2014, p. 74); e, de longe, a previsão mais importante para o tema 

dessa pesquisa,  (ii) a intimidade dos envolvidos,  prevista no artigo 5º, X, da 

Constituição Federal (MAZZA, 2014, p. 105), nos seguintes termos:  

 
 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

                                                           
21 Art. 24. A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e em 
razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser 
classificada como ultrassecreta, secreta ou reservada. (BRASIL, 2011). 
22 XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado; (BRASIL, 1988) 
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estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes:     
[...] 
X - 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; (BRASIL, 
1988) 
 
 

Decorrente dessa previsão constitucional, é que deve a Administração 

manter sigilo das suas atividades sempre que a publicidade das mesmas se 

tornar medida que vai de encontro aos direitos da personalidade dos 

indivíduos. Deve haver nesses casos, conforme será tratado mais a frente, uma 

ponderação dos dois direitos fundamentais (publicidade e direitos da 

personalidade), para que se possa observar qual deve prevalecer 

(CARVALHO, 2015, p. 71).  

Lucas Rocha Furtado, por sua vez, ainda acrescenta outra restrição ao 

dever de publicidade: o artigo 5º, LX, da Constituição Federal (2016, p. 93). 

Mencionado artigo possui a seguinte redação:  

 
 

LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos 
processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse 
social o exigirem; (BRASIL, 1988) 
 
 

Como já amplamente evidenciado, uma vez que a Administração Pública 

tutela interesses necessariamente públicos, não existe uma justificativa 

plausível para o sigilo dos seus atos processuais que não seja o que o próprio 

interesse público determine. Como exemplo, tem-se caso em que o assunto a 

ser divulgado ofende a intimidade de certo indivíduo, sem trazer nenhum 

benefício ao interesse da sociedade (DI PIETRO, 2014, p. 72).  

De todo modo, a enumeração dessas hipóteses é tema bastante 

polêmico na doutrina. Segundo Fernanda Marinela, parte dos doutrinadores 

preferem apontar apenas a hipótese do artigo 5º, inciso XXXIII23, como 

                                                           
23 XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado (BRASIL, 1988).  
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exceção ao princípio da publicidade. Outros, ainda defendem que a hipótese 

dos sigilos processuais só é aplicável aos processos judiciais (2013, p. 43).  

Independentemente da polêmica acima, a verdade é que o princípio da 

publicidade ganha maior relevo ao ser colocado do lado (muitas vezes em 

contraponto) aos direitos constitucionais de preservação da imagem, vida 

privada e honra.  Para melhor compreensão do tema, e antes de adentrar mais 

especificamente nessa dualidade, faz-se um rápido estudo dos direitos da 

personalidade. 

 

2.2 Direitos da Personalidade 

 

Conforme anteriormente adiantado, o princípio constitucional da 

publicidade torna-se campo de grande polêmica ao analisá-lo ao lado dos 

também constitucionais direitos da personalidade, como a inviolabilidade à 

intimidade, vida privada, a honra e a imagem dos indivíduos. Por essa razão, 

antes de adentrar-se especificamente nessa dicotomia, é importante que se 

faça um estudo desses direitos e suas ramificações. 

A concepção dos direitos da personalidade vem enraizada na ideia de 

que acima de qualquer questão de direito econômico, está aquele direito 

enraizado ao indivíduo, a ele ligado de maneira perpétua e permanente 

(GONÇALVES, 2015, p. 186). Para Francisco Amaral, os Direitos da 

Personalidade tratam-se de direitos subjetivos, que tem como meta de 

proteção bens e valores que são essenciais ao ser humano, abordando os 

aspectos físicos, morais e intelectuais (AMARAL, 2003, p. 49)  

Absolutos, intransmissíveis, indisponíveis, irrenunciáveis, ilimitados, 

imprescritíveis, impenhoráveis e inexpropriáveis24. Foi em fins do século XX, 

com o redirecionamento da noção de respeito à dignidade da pessoa humana, 

                                                           
24 Os Direitos da Personalidade são considerados intransmissíveis e irrenunciáveis, pois não 
podem ser transmitidos a terceiros ou ter seus usos renunciados, uma vez que tratam-se de 
direitos que nascem e se extinguem com o seu titular. São absolutos, pois impõem a todos um 
dever de abstenção e respeito, além de ser inerentes a todas as pessoas. Ilimitados, vem do 
fato de que o rol de direitos da personalidade trazidos pelo Código Civil é meramente 
exemplificativo. Já o caráter da imprescritibilidade, refere-se ao fato de que os direitos da 
personalidade não se extinguem pelo uso e decurso do tempo e, nem mesmo, pela inércia na 
pretensão de defende-los. Já no caso da impenhorabilidade, está ligado à razão de que esses 
direitos não podem ser penhorados, do que decorre a característica de serem indisponíveis 
(GONÇALVES, 2015, p. 189-192).  
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que se pode construir a dogmática dos direitos da personalidade no 

ordenamento jurídico nacional, consagrando-os no artigo 1º, inciso III, da 

Constituição Federal de 198825 (DINIZ, 2012, p. 133-135)  

Não se esquecendo das mais variadas previsões que estão englobadas 

nos direitos da personalidade, neste trabalho, e uma vez que são elas as que 

afetam mais diretamente a questão em voga, irá atentar-se a três ramificações: 

o direito à privacidade, englobando o direito à intimidade; o direito à imagem e 

o direito à honra.  

 

2.2.1 Direito à Privacidade  

 

Na obra Direitos da Personalidade, Anderson Schreiber relata o caso de 

um professor de Direito Civil que após quase duas horas de sua aula expondo 

sobre a importância do direito à privacidade, convidou os alunos para irem ao 

bar tomar uma cerveja enquanto assistiam a grande final de mais uma edição 

do programa Big Brother Brasil. Naquela noite, o programa alcançou 43 

(quarenta e três) pontos de audiência, batendo todos os recordes da televisão 

brasileira (2013, p. 133). O exemplo, ainda que em um primeiro momento 

possa parecer cômico, é, em certa medida, preocupante, pois demonstra uma 

característica da sociedade: a população tem a exposição de outro indivíduo 

como forma de entretenimento.  

Previsto no artigo 21 do Código Civil26, e abordado, conforme já exposto, 

no inciso X, artigo 5º da Constituição Federal, o Direito à Privacidade é 

entendido como o exercício de uma liberdade da pessoa, uma necessidade 

humana. Isso, porque, a privacidade é fundamental ao indivíduo no momento 

em que não se encontra restrita apenas a uma oposição ao público, mas 

também em uma relação interna, uma vez que o ser humano não conseguirá 

explorar todos os seus desejos sem a construção de um espaço íntimo 

                                                           
25 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: 
[...] 
 III - a dignidade da pessoa humana; (BRASIL, 1988) 
26 Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, 
adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma 
(BRASIL, 2002). 
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(CANCELIER, 2017, p. 56). Ademais, compreende-se como uma das suas 

principais manifestações, o direito à intimidade, conceituado como uma 

manifestação primordial do direito à vida privada, já que entrega ao indivíduo a 

garantia de que certos aspectos da sua vida não chegarão ao conhecimento de 

terceiros (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2014, p. 166). Como bem explana 

Hanna Arendt “uma existência vivida inteiramente em público, na presença de 

outros, torna-se [...] superficial” (2005, p. 81).  

De todo modo, é bem verdade que o código privado brasileiro não 

empregou à privacidade um conceito adequado. Além de trazer o tema em um 

único artigo, limitou-se apenas a um enunciado que já estava previsto na 

Constituição, não oferecendo parâmetros para a solução de diversos conflitos 

(SCHREIBER, 2013, p. 134). Conseguinte, o Código Civil ainda optou por não 

fazer uso do termo privacidade, mas das expressões vida privada e intimidade, 

e ainda assim sem oferecer qualquer conceito a elas (CANCELIER, 2017, p. 

54). Mencionado cenário torna-se ainda mais preocupante, ao levar-se em 

conta os avanços constantes da sociedade contemporânea e a grande 

mudança que o conceito e a abrangência da privacidade vêm ganhando a cada 

dia (GONÇALVES, 2015, p. 207).  

Para ilustrar como o desrespeito ao direito à privacidade é enxergado 

pelos tribunais superiores do país, tem-se como um dos casos mais lembrados 

ao se falar em limites à privacidade, o que envolveu a atriz Carolina Dieckmann 

e o programa humorístico Pânico na TV.27 

O programa humorístico Pânico na TV possuía um quadro em que 

buscavam celebridades que, consideradas antipáticas pelos integrantes do 

programa, eram convidadas a vestir a “sandália da humildade”. Uma das 

atrizes que se negou a participar do quadro foi Carolina Dieckmann. Por essa 

razão, os integrantes do humorístico passaram a persegui-la em seus afazeres 

diários, ao passo em que, em agosto de 2015, e munidos de um guindaste e 

um megafone, os repórteres foram até à residência da atriz.  

                                                           
27 Caso analisado por SCHREIBER, Anderson na obra ”Direitos da Personalidade”, 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 2013, p. 143-144.  
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Fora por isso que Carolina moveu uma ação judicial contra a rede de 

televisão RedeTV, na época a emissora em que o programa era transmitido, 

alegando ter havido clara violação da sua privacidade. A rede de televisão, na 

época, foi condenada ao pagamento de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais). 

Da sentença do magistrado, fica evidente o posicionamento que levou a 

esta condenação: 

 
 

[...] A conduta do Réu não toca a nenhum direito de informar, a 
nenhum direito relacionado à liberdade de imprensa, a 
nenhuma censura prévia. A personalidade agradável ou 
desagradável de determinado cidadão não diz respeito a quem 
quer seja, porquanto inexiste obrigação legal de se apresentar 
desta ou daquela forma, rindo ou ´de cara amarrada´, 
introvertido ou extrovertido. Tais comportamentos de 
personalidade de determinado cidadão, em princípio, não 
constituem objeto de notícia e tampouco gera qualquer direito 
da sociedade de ser informada quanto a estes traços de 
comportamento pessoal. 
A circunstância de a Autora exercer profissão que a torna 
pessoa pública e de relativo fácil acesso dos fãs, não impõe à 
mesma a participação em atividade que não é do seu interesse 
e na qual é apresentada como pessoa de difícil trato. Logo, não 
existe nenhuma liberdade de imprensa ou direito de informação 
que devem ser preservados em benefício do Réu. Ao contrário, 
existe direito à liberdade da Autora de não querer fazer alguma 
coisa a qual não está legalmente obrigada a fazer (CONJUR, 
2006). 

 
 

Restou evidenciado pelo magistrado que houve clara invasão à 

privacidade da atriz, abrangendo não apenas a sua residência, local em que 

exercia esse direito, mas também os mais variados aspectos do seu dia-a-dia e 

de sua vida privada. 

 

2.2.2 Direito à Imagem 

 

O direito à imagem, conforme já fora evidenciado, é mais um dos direitos 

da personalidade. No sentido mais abordado da palavra, tem-se que a imagem 

é a representação por pintura, escultura, fotografia, objeto e, por conseguinte, 

da pessoa humana com o destaque ao rosto (GONÇALVES, 2015, p. 205). A 

importância da imagem, contudo, não é questão recente. Em seu curso de 

Direito Civil, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, ilustram a 
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importância do tema trazendo como exemplo o caso do orador grego Hipérides, 

que conseguiu a absolvição da cortesã Frineia sem falar uma única palavra em 

sua defesa, apenas apresentando aos julgadores a sua imagem e conseguindo 

convencê-los da sua inocência (2015, p. 202).  

A preocupação com a imagem torna-se tema de ainda maior importância 

num mundo globalizado, no qual as tecnologias e o uso da internet promovem 

tanto uma captação, quanto um compartilhamento de conteúdo muito mais 

rápido e, por vezes, irreversível (FARIAS; ROSENVALD, 2015, p. 202)  

De todo modo, o direito à imagem pode ser conceituado como aquele 

direito em que ninguém pode ter sua imagem exposta em público sem o seu 

consentimento, justamente para impedir qualquer alteração material ou 

intelectual na sua personalidade, causando dano à sua reputação (DINIZ, 

2012, p. 146-147). Segue na mesma linha Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo 

Pamplona Filho, que conceituam a imagem como “expressão exterior sensível 

da individualidade humana, digna de proteção jurídica” (2014, p. 168). Os 

autores ainda acrescentam que o direito à imagem deve ser elencado entre os 

direitos de cunho moral, uma vez que os reflexos de um dano à imagem são 

sentidos de forma muito maior neste âmbito, do que num âmbito físico (2014, p. 

168).  

Inclusive, nesse sentido, faz-se importante até mesmo fazer uma 

diferenciação entre o direito à imagem e o direito à privacidade. Enquanto o 

direito à privacidade refere-se a aspectos da vida pessoal do indivíduo, 

preservando o seu direito de não ser vítima de intromissões indevidas em seu 

lar, família, correspondência, economia (GONÇALVES, 2015, p. 207), no direito 

a imagem o foco é direcionada para a proteção do indivíduo contra a projeção 

dele perante terceiros de maneira indevida ou não autorizada, uma vez que a 

imagem é elemento necessário na construção da reputação, caráter e honra do 

ser humano (GONÇALVES, 2015, p. 204-205).   

Salientada essa diferenciação, também o direito à imagem é previsto 

atualmente na Carta Magna.  O assunto vem positivado no já estudado inciso X 

do artigo 5º da Constituição Federal, assim como no artigo 20 do Código Civil, 

delimitado nos seguintes termos:  
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Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à 
administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a 
divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a 
publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma 
pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem 
prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a 
boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins 
comerciais (BRASIL, 2002).  

 
 

 Contudo, analisando esse artigo 20 do Código Civil, Anderson Schreiber 

identifica três problemas de grande pertinência para essa pesquisa.  

O primeiro, seria que ao limitar as situações em que a imagem de uma 

pessoa pode ser veiculada sem prévia autorização, o código menciona apenas 

duas, que seriam a necessidade da “administração da justiça” ou a 

“manutenção da ordem pública”. Ocorre que essa limitação é insuficiente. Isso, 

porque, não é sempre que a administração da justiça e a manutenção da 

ordem pública autorizam a veiculação da imagem alheia sem autorização 

(SCHREIBER, 2013, p. 107). 

O segundo problema seria que o código desconsidera outros interesses 

constitucionais, como a liberdade de informação (SCHREIBER, 2013, p. 107). 

E, terceiro e último, o artigo 20 ainda faz restrição desnecessária ao 

limitar a possibilidade do indivíduo de obter a proibição da veiculação da sua 

imagem apenas nos casos em que lhe for atingida a sua honra, boa fama, 

respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Isso, porque, o direito à 

imagem é autônomo, cuja proteção independe da configuração de lesão à 

honra (SCHREIBER, 2013, p. 107).  

Possui críticas semelhantes Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald, que 

fazem o alerta de que na forma como ficou redigido o artigo, se alguém tiver, 

por exemplo, sua imagem veiculada sem autorização em um jornal, mas sem 

exploração comercial e sem lhe atingir a honra, não haveria ato ilícito (2015, p. 

204).  

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça já vem dando desde o começo 

dos anos 2000, inclusive anteriormente ao Código Civil, entendimento do direito 

à imagem que vai ao encontro do posicionamento dos autores acima.  

Exemplificando esse dever de reparação por ferimento ao direito à imagem, 

tem-se o seguinte caso que chegou ao tribunal superior.  
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Na ocasião, o recorrido, um corretor de seguros, alegou que teve a sua 

imagem explorada indevidamente por matéria veiculada no jornal O Globo. 

Apesar da reportagem tratar-se de uma matéria elogiosa, com títulos que 

exaltavam o Recorrido, tais como “Icatu em Ação” e “Galo de Ouro”, o corretor 

se voltou contra a matéria por alegar que sua imagem foi utilizada de maneira 

indevida. Isso se deu uma vez que o Recorrido alegava ser possuidor de 

grande fama, prestígio e que atendia inúmeras celebridades do país, motivo, 

inclusive, que teria levado o jornal a fazer a reportagem.  Ou seja, 

independentemente de ter havido um dano direto, o corretor pleiteou um devido 

dever de reparação por parte do jornal.  

Fora através desse caso, que decidiu o Superior Tribunal de Justiça que 

a obrigação de reparação decorre do próprio uso indevido da imagem, não 

necessitando a existência de dano. Passagem que exemplifica de forma melhor 

o posicionamento do referido tribunal superior, é o voto do Ministro Relator do 

caso, Sálvio de Figueiredo Teixeira, que ao proferir seu voto explanou que: 

 
 

O direito à imagem reveste-se de duplo conteúdo: moral, 
porque direito de personalidade; patrimonial, porque assentado 
no princípio segundo o qual a ninguém é lícito locupletar-se à 
custa alheia.  
O direito à imagem qualifica-se como direito de personalidade, 
extrapatrimonial, de caráter personalíssimo, por proteger o 
interesse que tem a pessoa de opor-se à divulgação dessa 
imagem, em circunstâncias concernentes à sua vida privada. 
Destarte, não há como negar, em primeiro lugar, a reparação 
ao autor, na medida em que a obrigação de indenizar, em se 
tratando de direito à imagem, decorre do próprio uso indevido 
desse direito, não havendo que se cogitar de prova da 
existência de prejuízo. Em outras palavras, o dano é a própria 
utilização indevida da imagem com fins lucrativos, sendo 
dispensável a demonstração do prejuízo material ou moral 
(STJ, 2000). 

 
 

De todo modo, deve-se deixar claro que não se defende aqui que o 

direito à imagem se apresente como um direito absoluto. Apenas, tendo por 

base os ensinamentos de Anderson Schreiber, entende-se que em uma 

sociedade com presença maciça da mídia em todos os momentos, aliado a 

uma população que anseia pela exposição pública, a necessidade de 
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consentimento para a divulgação de retratos deve ser sempre vista como a 

regra e não como uma exceção (2013, p. 106-107). 

Inclusive, nesse sentido, tem-se o instituto da função social da imagem. 

Em síntese, trata-se da ideia de que o direito à imagem não pode ir de encontro 

aos interesses e finalidades sociais do direito como um todo, isso é, o direito 

individual da imagem não pode se sobrepor à coletividade (FARIAS; 

ROSENVALD, 2015, p. 211).  

Estudado mais esse âmbito dos direitos da personalidade, passa-se ao 

estudo do direito à honra.  

 

2.2.3 Direito à Honra 

 
 

Ao morrer sua esposa tinha imposto a si mesmo o propósito 
único de fazer da filha uma grande dama. O caminho era longo 
e incerto para um traficante de mulas que não sabia ler nem 
escrever, e cuja reputação de ladrão de cavalos não estava tão 
provada quanto difundida na província de São João de 
Ciénaga. Acendeu um charuto de tropeiro, e se queixou: - A 
única coisa pior do que a má saúde é a má fama. (Márquez, 
2003, p. 105) 

 
 

A frase de Lorenzo Dama, famoso personagem de Gabriel Garcia 

Márquez, e utilizada como exemplo na obra Direito da Personalidade de 

Anderson Schreiber (2013, p. 71), pouco tem de ficção. Isso, porque, 

concebido por alguns como o que de mais importante tem o indivíduo, o direito 

à honra é campo de amplos debates, especialmente quanto a questões que 

envolvem a imputação de crimes a quem, na verdade, era inocente.  

Ao se analisar o direito à privacidade e o direito à imagem, concluiu-se 

que o primeiro se referia ao interesse do indivíduo de preservar do público a 

sua esfera intima; e o segundo referia-se às características identificadoras de 

uma pessoa. Já no direito à honra, o principal aspecto a ser estudado, refere-

se ao “prestígio social” desse indivíduo (FARIAS; ROSENVALD, 2015, p. 221). 

Direito que acompanha o ser humano desde o seu nascimento, até 

depois da morte, a doutrina coaduna que o direito à honra pode se manifestar 

de duas formas: (i) objetiva, que trata diretamente da reputação do indivíduo, 

abarcando o seu nome e a sua fama em sociedade; e, (ii) subjetiva, que trata 
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de um aspecto mais pessoal, isso é, como o próprio indivíduo se auto estima e 

a sua consciência da própria dignidade (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 

2014, p. 166). Em outras palavras, a objetiva diz respeito à reputação que 

terceiros dedicam ao indivíduo; a subjetiva, o que a pessoa pensa e enxerga de 

si própria (FARIAS; ROSENVALD, 2015, p. 223).  

O direito à honra ainda deve ser visto em sua amplitude, isso é, como 

proteção do titular contra fatos que sejam inverídicos e que ataquem a sua 

personalidade no sentido de projeção social, mas também contra fatos que, 

ainda que verdadeiros, não podem ser demonstrados (FARIAS; ROSENVALD, 

2015, p. 223).  

Além de, conforme já abordado, protegida pelo artigo 5º da Constituição 

Federal, a proteção da honra também ganha importante respaldo por outras 

normativas. Nessa linha tem-se o Pacto de San José da Costa Rica 

(Convenção Interamericana de Direitos Humanos), que foi subscrito pelo Brasil 

e que reconhece em seu artigo 11 a proteção à honra, estando disposto da 

seguinte maneira: “toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao 

reconhecimento de sua dignidade” (COSTA RICA, 1969). Não destoam as 

legislações infraconstitucionais, no qual em âmbito penal, têm-se o artigo 13828 

e o artigo 14029 do Código Penal, regulando especificamente os crimes de 

injúria, calúnia e difamação. No Código Civil, também são inúmeras as 

oportunidades em que esses termos são empregados30 (BRASIL, 2002). 

Todavia, para Anderson Schreiber, o tema não ganhou a devida importância 

que merecia, uma vez que a sua previsão acabou mesclada à proteção do 

nome e da imagem (2013, p. 74). 

Ilustrando esse dever de reparação por ato que fere o direito a honra, 

tem-se o emblemático caso, mas de grande importância para compreensão do 

tema, de Mayrink Veiga31. Isso, porque, envolve tanto uma questão da 

                                                           
28 Art. 138. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime: Pena - 
detenção, de seis meses a dois anos, e multa. [...] Art. 139. Difamar alguém, imputando-lhe fato 
ofensivo à sua reputação: Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 
29 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: Pena - detenção, de um a seis 
meses, ou multa (BRASIl, 1940). 
30 São exemplos os artigos 557, 953, 1.573 e 1.962 do Código Civil (BRASIL, 2002).  
31 Caso analisado por SCHREIBER, Anderson na obra ”Direitos da Personalidade”, 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 2013, p. 78-80.  
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dualidade existente entre a liberdade de informar em contraposição ao direito à 

personalidade, quanto analisa os aspectos subjetivos que envolvem 

condenação por desrespeito aos direitos da personalidade 

Em síntese, o caso envolve entrevista dada pelo escritor Carlos Heitor 

Conypara a revista Playboy e publicada em julho de 1997 nos seguintes 

termos:  

 
 

Gosto muito de me considerar alienado. Só não sou alienado 
quanto à condição humana, aí não. Há pouco tempo fiz um 
artigo elogiando a Carmen Mayrink Veiga. É chato elogiar a 
Carmen Mayrink Veiga, mas elogiei. Estive na casa dela. É 
uma tristeza, um luxo de um mau gosto desgraçado. Uma 
perua. Mostrou os álbuns de fotografia, e todos os amigos 
estão na cadeia. ‘Esse deu desfalque na Suíça, coitadinho. 
Esse deu desfalque (rindo) na Inglaterra, está preso, todo dia 
eu rezo para ele sair da cadeia...’ O mundo de Carmen Mayrink 
Veiga é terrível! E todo mundo está chutando esse cachorro 
atropelado. Ela está doente, tem um problema chato na perna, 
sente dores, vive à base de cortisona, está enorme, 
monstruosa de feia. Mas, na hora da fotografia, bota aquele 
sorriso e ainda é uma perua. Arrivista social, alpinista social - 
tudo o que você quiser você joga em cima dela. Mas no 
momento em que a Carmen Mayrink Veiga está na desgraça, 
virou saco de pancada, eu me recuso a linchar. Nunca linchei 
um Judas. Agora ela conseguiu dar a volta por cima? Aí vou 
em cima dela, entendeu? Talvez eu tenha herdado isso do meu 
pai: adoro causas perdidas...  

 
 

Por causa da entrevista, Carmem Mayrink postulou judicialmente pedido 

de indenização por dano à honra contra a Editora Abril. Embora a editora tenha 

alegado o seu direito constitucional de liberdade à informação, o Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro rejeitou o argumento sob o fundamento de que o 

direito de informar não pode se valer da publicação de manifestação 

pejorativas sobre qualquer pessoa (SCHREIBER, 2013, p. 79). Entretanto, o 

caso tornou-se realmente emblemático frente aos critérios utilizados pelo 

tribunal carioca para condenar a Editora, uma vez que fez uma análise 

bastante baseada no caráter subjetivo que envolvia a situação:  

 
 

Partindo-se da verba de cem salários-mínimos - que é o 
paradigma para a reparação do dano moral decorrente da 
injusta anotação do nome do consumidor nos cadastros de 
inadimplentes - , é a mesma majorada em face dos seguintes 
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elementos colhidos nos autos: mais cem salários-mínimos pela 
relevância de ser o entrevistado pessoa de reconhecido 
destaque social como Carlos Heitor Cony; outros cem salários-
mínimos porque a pessoa atingida é pessoa de notoriedade 
pública, no caso, Carmen Mayrink Veiga; outros cem salários-
mínimos pela utilização de expressões como perua, feia e 
monstruosa, de maior densidade de dano quando dirigida a 
pessoa do sexo feminino e da faixa etária da ofendida; e outros 
cem salários-mínimos pela importância que tem a revista 
Playboy, editada pela recorrida, no contexto atual da 
comunicação social do País. (TJRJ, 2007).  

 
 

Como se pode observar, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro levou 

em conta, na hora de condenar, a característica da pessoa lesionada, 

analisando em conjunto com a proporção que o dano tomou (SCHREIBER, 

2013, p. 80). Não poderia ser diferente, afinal, a vida em sociedade nos traz 

limites, éticos e jurídicos, para que em nome da liberdade de expressão, as 

pessoas não tenham suas reputações manchadas. Todos esses fatores, 

lembra-se, com o adendo de que em uma sociedade altamente informatizada, 

as informações propagam-se de maneira muito rápida pela internet e com 

grande dificuldade de completa exclusão posteriormente (FARIAS; 

ROSENVALD, 2015, p. 223).  

Portanto, vencida essa breve análise do princípio da publicidade e 

desses três institutos do direito à personalidade (direito à privacidade, à 

imagem e à honra), para que se possa encontrar resposta no que concerne a 

uma responsabilização do Estado pela exposição abusiva de investigados na 

mídia, é preciso colocar lado a lado esses dois temas. Assim, conseguir-se-á 

fazer surgir o questionamento de o que deve prevalecer: o dever da 

publicidade/direito de informar ou os direitos da personalidade? 

Invariavelmente, por tratar-se de temas constitucionais, a ponderação 

entre essas duas questões mostra-se medida eficaz.  

 

 2.3 Ponderação entre o princípio da publicidade e os direitos da 

personalidade 

 

Conforme já evidenciado, nos casos que envolvem investigações 

realizadas por órgãos estatais, existe grande debate sobre quais direitos e 
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deveres constitucionais devem prevalecer. Deve-se analisar, principalmente, 

em qual momento o dever de publicidade da Administração Pública invade 

âmbito que fere direitos da personalidade dos indivíduos. Para se resolver essa 

questão, torna-se necessário a ponderação entre essas duas previsões 

constitucionais.  

Pela técnica da ponderação, em casos de difícil solução, os princípios e 

os direitos fundamentais devem ser analisados sob a perspectiva do caso 

concreto, fazendo com que o aplicador do direito consiga chegar a melhor 

solução (TARTUCE, 2016, p. 102-103). Por essa razão, para exata 

compreensão do tema, faz-se um rápido estudo sobre a ponderação de direitos 

fundamentais e, posteriormente, uma análise específica da dualidade entre o 

dever de publicidade versus direitos da personalidade.  

 

2.3.1 O mecanismo da ponderação 

 

A sistematização de ideia do mecanismo da ponderação, remonta, em 

um primeiro momento, ao estudo de Robert Alexy, que foi traduzido no Brasil 

por Virgílio Afonso da Silva (TARTUCE, 2016, p. 103).  

Tratando-se de direitos fundamentais, Robert Alexy traz que é preciso, 

antes de mais nada, fazer-se uma diferenciação entre regras e princípios 

(2015, p. 85). Para o autor, o grande ponto de distinção entre esses dois 

conceitos está no fato de que princípios são “mandamentos de otimização”, 

uma vez que podem ser satisfeitos em diferentes graus. Por outro lado, as 

regras contêm determinações dentro do que é juridicamente e faticamente 

possível. Melhor dizendo, “se uma regra vale, então, deve-se fazer exatamente 

aquilo que ela exige; nem mais, nem menos” (ALEXY, 2015, p. 90-91).  

Analisando a obra de Roberto Alexy, Flávio Tartuce apresenta que os 

direitos fundamentais possuem, na maioria das vezes, a estrutura de princípios, 

justamente pela característica de serem mandamentos de otimização (2016, p. 

104). Adotando-se a mesma premissa do mencionado autor, passa-se para 

uma rápida análise dos critérios de ponderação de princípios32 desenvolvido 

                                                           
32 Princípios aqui deve ser entendido como normas de direitos fundamentais, conforme tratado 
por ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Vigílio Afono da Silva. 2ª 
Ed. São Paulo: Malheiros, 2015. 
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por Robert Alexy e sistematizados por obra de Flávio Tartuce em quatro 

premissas (TARTUCE, 2016, p. 103-108).  

A primeira premissa já foi abordada, e é justamente a de que os direitos 

fundamentais seguem a estrutura de princípios e, consequentemente, devem 

seguir suas regras de ponderação (ALEXY, 2015, p. 90).  

Já a segunda premissa, aborda que em uma colisão entre dois 

princípios, um deles deve ceder. De todo modo, é importante esclarecer que 

isso não quer dizer que o princípio cedente é inválido, mas apenas que em 

determinadas circunstâncias um princípio precisa ter precedência em face do 

outro. Inclusive, sob outras condições, essa questão de preponderância pode 

vir a ser resolvida de outra forma. Em outras palavras, temos que “nos casos 

concretos, os princípios têm pesos diferentes e que os princípios com o maior 

peso têm precedência” (ALEXY, 2015, p. 93-94).  

A terceira premissa, é a de que presente o conflito entre princípios, deve 

o aplicador realizar a ponderação entre os mesmos. Nesses casos, os 

princípios são identificados pelas siglas P1 e P2, C são as condições de 

precedência de um princípio sob o outro, e T1, T2 e T3 são os fatores fáticos 

que influenciam essa colisão e conclusão, chamada de R (ALEXY, 2015, p. 93-

99). 

Por fim, e como quarta premissa, tem-se o ensinamento de que essa 

ponderação precisa ser fundamentada, para que não abra qualquer espaço 

para arbitrariedades ou irracionalidades (ALEXY, 2015, p. 165-176). 

Ilustrando essas premissas e para que se possa deixar mais claro os 

estudos de Robert Alexy, utiliza-se o exemplo de ponderação de princípios que 

é tratado em sua obra, isso é, o caso Lebach. Esse caso torna-se ainda mais 

importante para o presente trabalho, uma vez que em certa medida aborda a 

dualidade investigado/condenado por crime e a preservação de sua imagem.  

No caso Lebach estava em ênfase a seguinte questão: a emissora de 

televisão ZDF iria exibir um documentário chamado “O assassinato de 

soldados em Lebach”. Em breve resumo, esse programa iria contar a história 

de quando quatro soldados alemães foram mortos enquanto dormiam, e suas 

armas roubadas para o cometimento de outros crimes. Ocorre que um dos 
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condenados como cúmplice dessa ação estava na eminência de ser solto na 

época em que o programa iria ao ar. Por essa razão, entrou com medida 

cautelar, uma vez que entendeu que a exibição do documentário em que ele 

aparecia por meio de fotos e era citado nominalmente, violaria o seu direito à 

imagem prevista na constituição alemã. Após ter seu pedido negado pelos 

tribunais estaduais, entrou com uma reclamação constitucional, fazendo a 

questão chegar até o Tribunal Constitucional Federal Alemão (ALEXY, 2015, p. 

99-100). Com base na obra original e na separação do julgamento realizada 

por Flávio Tartuce (2016, p. 106), analisa-se o ocorrido em três etapas.  

Na primeira etapa, o julgamento constatou a existência de colisão entre 

o direito à imagem (P1) e a liberdade de informar (P2), dois valores 

constitucionalmente tutelados e de mesmo nível, em que a prevalência de P1 

faria o programa não ir ao ar, enquanto a prevalência de P2 levaria a exibição 

do programa. Na segunda etapa, o julgamento concluiu pela predominância de 

P2 sobre P1, sob o fundamento da prevalência do interesse coletivo à solução 

de crimes. Entretanto, na terceira e última etapa, definiu-se pela prevalência de 

P1, isso é, que o documentário não deveria ser exibido. As fundamentações 

para tal decisão? O fato de que: (i) não haveria mais um interesse social pela 

notícia do crime, afinal, os autores já haviam sido condenados; e, (ii) a exibição 

do programa traria um grande risco para a ressocialização dos condenados 

(ALEXY, 2015, p.  101-103).  

Apresentado por Flávio Tartuce como um caso similar que foi analisado 

por tribunal nacional, têm-se a conhecida situação que envolveu a 

apresentadora Daniella Cicarelli, que foi flagrada em relações íntimas em praia 

espanhola e teve a gravação da sua relação veiculada na plataforma de vídeos 

Youtube. Na ocasião, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, a partir de 

tutela de personalidade proposta pelos dois lados, pela não exibição das 

imagens (TARTUCE, 2016, p. 106).  

Do voto do Relator Ênio Santarelli Zuliani, fica demonstrada a 

ponderação que fora realizada pelo tribunal paulista, restando evidenciado não 

existir naquele caso interesse justificável do público de ter acesso a essas 

imagens:  
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Os apelantes estão suportando violações não somente do 
direito à imagem, como da intimidade [leia-se vida privada] e 
convém colocar um fim a essas invasões. As cenas são de 
sexo, atividade mais íntima dos seres humanos. Ainda que as 
pessoas tenham errado e errare humanum est quando 
cederam aos impulsos dos desejos carnais em plena praia, a 
ingerência popular que se alardeou a partir da comercialização 
do vídeo produzido de forma ilícita pelo paparazzo espanhol, 
afronta o princípio de que a reserva da vida privada é absoluta, 
somente cedendo por intromissões lícitas. A notícia do fato 
escandaloso ainda pode ser admitida como lícita em 
homenagem da liberdade de informação e comunicação, o que 
não se dá com a incessante exibição do filme, como se fosse 
normal ou moralmente aceito a sua manutenção em sites de 
acesso livre. Há de ser o Judiciário intransigente quando em 
pauta a tutela da esfera íntima das pessoas que não 
autorizaram a gravação das cenas e a transmissão delas. 
(TJSP, 2008) 
 

 

Encerrando essa parte de elucidação do mecanismo, deve-se atentar 

que todo o conceito de ponderação entre princípios ganhou especial 

importância na atualidade, no passo em que o Código de Processo Civil o 

trouxe expressamente positivado.  

 

2.3.2 Previsão no ordenamento jurídico  

 

O novo Código de Processo Civil incluiu expressamente, no §2º, do 

artigo 489, a técnica da ponderação (TARTUCE, 2016, p. 103). O dispositivo 

ficou assim posto:  

 
 

Art. 489.  São elementos essenciais da sentença: 
[...] 
§ 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o 
objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, 
enunciando as razões que autorizam a interferência na norma 
afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. 
(BRASIL, 2015) 

 
 

Fazendo uma rápida análise do que os principais estudiosos da temática 

pensam sobre o tema, chega-se à conclusão de que existe grande divergência 

doutrinária sobre o assunto. 
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Flávio Tartuce assegura que a ponderação possui grande importância na 

solução das problemáticas mais complexas existentes na atualidade. Segundo 

o autor, a ponderação possui respaldo, justamente, na visão civil-constitucional 

que nosso ordenamento jurídico é alçado, uma vez que é a partir da carta 

magna que os problemas essencialmente privados são resolvidos (2016, p. 

103).  

Fredie Didier Jr., Rafael Alexandria de Oliveira e Paula Sarno Barbosa 

vão além. Os mencionados autores não só destacam a importância do instituto 

para o direito nacional, como defendem que sua aplicação não deve ficar 

restrita a conflitos que envolvam direitos fundamentais. Para os autores, com 

posição em muito baseada no processualista Humberto Ávila, tanto em 

conflitos de princípios, quanto em conflitos de regras, deve-se fazer uso das 

técnicas de ponderação (DIDIER JR.; OLIVEIRA; BRAGA, 2015, p. 325).  

José Afonso da Silva é outro entusiasta das técnicas de ponderação. 

Para o autor, uma vez que os direitos fundamentais se mostram solidários e 

harmônicos, a invocação de um, sempre acabará por envolver os outros. 

Nesse momento, deve-se estar atento as seguintes orientações: (i) 

realizibilidade, isso, é, agir com aquilo que vai ser realmente efetivo na prática; 

e, (ii) preferibilidade, o momento em que a ponderação vai ocorrer em si, 

escolhendo o direito a ser priorizado, mas sem a exclusão por completo do não 

escolhido (2014, p. 609-610).  

Todavia, e como já adiantado, é importante registrar que o instituto da 

ponderação entre princípios sofre duras críticas de alguns juristas. Um dos 

doutrinadores mais críticos desse instituto é Lenio Luiz Streck, que faz severas 

refutações à técnica. O autor elucida que em sua opinião o novo Código de 

Processo Civil incorporou algo que nunca deu certo. Mais do que isso, para o 

jurista o instituto abre brecha para que os juízes possam escolher de forma 

“ideológica-subjetivamente”, já de antemão, quem tem razão. A sua indignação 

junto ao instituto é tanta, que ao final de artigo de sua autoria, ainda branda 

para que a então, presidenta Dilma Rousself, vete o artigo 489 antes da 

aprovação do novo código de Processo Civil (STRECK, 2015). 

Não se negando a má aplicação do instituto da ponderação que é feita 

por alguns juristas, parece, neste primeiro momento, que hoje a técnica de 
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ponderação entre princípios, se bem aplicada, torna-se mecanismo 

fundamental na resolução de conflitos que envolvem duas normas 

fundamentais.  

De todo modo, uma vez feita essa breve introdução das técnicas de 

ponderação e o conhecimento de algumas posições favoráveis e contrárias 

sobre o tema, passa-se, especificamente, ao estudo da ponderação entre o 

princípio da publicidade e os direitos da personalidade. 

 

2.3.3 A dualidade: princípio da publicidade versus direitos da 

personalidade 

 

A Responsabilidade Civil do Estado pela exposição abusiva de 

investigados na mídia, passa, invariavelmente, por uma dualidade de institutos 

que foram examinados ao longo deste capítulo: a publicidade, em contraponto 

com o direito à privacidade, à honra e à imagem. Viu-se, ainda, que para casos 

como esse o ordenamento jurídico vem adotando a teoria da ponderação entre 

princípios, técnica que tem como seu principal expoente o filósofo Robert 

Alexy.  

Conceituada todas essas questões, torna-se possível que se passe 

agora a analisar, especificamente, a dualidade que permeia o princípio da 

publicidade e os direitos da personalidade.  

Embora não seja uma tarefa fácil a de determinar o limite entre esses 

dois direitos fundamentais, é preciso que se tenha sempre em mente que para 

uma correta ponderação entre esses dois institutos, o fim precípuo da 

publicidade dos atos públicos deve ser respeitado: o de dar publicidade à 

situações e fatos jurídicos que de fato a sociedade necessite.  

Maria Sylvia Zanella Di Pietro é uma das administrativistas que aborda 

esse conflito. Para a autora, em situações que envolvem o embate entre dois 

direitos individuais, como por exemplo, o conflito entre direitos da 

personalidade (privacidade, honra, imagem) e um interesse público (como o 

direito de informação), deve ser invocado o princípio da proporcionalidade. Em 

síntese, a autora expressa que a medida a ser escolhida deve trazer o mínimo 

possível de restrição ao titular do direito, seguindo as seguintes orientações: (i) 
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ser o meio menos oneroso (regra da necessidade); (ii) apropriado para a 

realização do interesse público (regra da adequação); e, (iii) deve ser 

proporcional em relação ao fim que busca atingir (regra de proporcionalidade 

em sentido estrito) (2014, p. 73). 

 Em outras palavras, a autora apresenta aquilo que Robert Alexy 

chamou da busca pela menor afetação possível dos princípios colidente, sendo 

que “quanto maior é o grau de insatisfação ou de afetação de um princípio, 

tanto maior tem que ser a importância da satisfação do outro” (2015, p. 167). 

Não destoa Matheus Carvalho, que expõe que essa dualidade de interesses 

precisa ser analisada no caso concreto, buscando, assim, determinar a 

prevalência de um sobre o outro (2016, p. 70). José dos Santos Carvalho Filho 

vai além, já que para o autor a própria Constituição Federal admitiu o conflito, e 

indicou, na ponderação de valores, a solução. Mais do que isso, a carta magna 

brasileira ainda deixou clara a preponderância do direito de sigilo e intimidade 

em detrimento ao princípio geral da informação (2016, p. 80).  

Todavia, entende-se que no caso do princípio da publicidade e 

consequente direito à informação que ele vem alçado, em contraponto a 

direitos da personalidade, a constituição federal não estabeleceu nenhuma 

prevalência entre eles, encontrando-se a solução desse conflito no campo da 

ponderação. Nesse sentido, assevera Têmis Limberger, que existe um 

equilíbrio instável entre eles, uma vez que nenhum possui caráter absoluto e 

nem superior ao outro (2007, p. 129).  

De toda forma, para garantir essa proteção aos direitos individuais da 

personalidade dos indivíduos, o direito positivo impõe o dever de sigilo para 

alguns órgãos e instituições. Isso, porque, por força de suas funções eles 

acabam por ter conhecimento de informações que são relativas a terceiros. Em 

resumo, pode-se dizer que se tem o sigilo como um direito fundamental que 

acaba sendo imposto como dever a todos aqueles que tenham ao seu alcance 

informações que não lhe pertencem e sobre as quais fica proibida a publicidade 

(DI PIETRO, 2014, p. 73).  

              Inúmeros foram os casos em que o princípio da publicidade e os 

institutos da privacidade, honra e imagem, foram colocados em lados opostos 

nos tribunais superiores. De todo modo, chama a atenção que em todos os 
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casos a serem analisados abaixo esses dois campos de princípios não foram 

tratados como absolutos, indicando que a ponderação vem sendo a solução 

adotada pelos tribunais brasileiros. Como exemplo, analisa-se alguns desses 

julgados.  

              O primeiro, trata-se de um recurso ordinário que chegou até o Superior 

Tribunal de Justiça. Nele, o Diretório Central dos Estudantes da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, pretendia possuir acesso aos autos de um 

inquérito civil instaurado pelo Ministério Público para apurar irregularidades nos 

contratos da Fundação Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(FAURGS), com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A (Banrisul). Na 

época, seguindo o voto do ministro relator Benedito Gonçalves, o Tribunal 

Superior entendeu que o princípio da publicidade não poderia ser tratado como 

absoluto, podendo ser mitigado em proteção ao direito da privacidade dos 

investigados. Do voto do ministro relator, retira-se:  

 
 

O inquérito civil é procedimento administrativo, de natureza 
inquisitiva e informativa, destinado à formação da convicção do 
Ministério Público a respeito de fatos determinados. Como 
procedimento administrativo, deve obedecer ao princípio 
constitucional da publicidade. 
Porém, o princípio da publicidade dos atos administrativos não 
é absoluto, podendo ser mitigado quando haja fatos ou atos 
protegidos pelos direitos relacionados à intimidade e a 
privacidade do investigado, a exemplo do comando inserto no § 
2º do art. 8º da Lei n. 7.347/85. Não se trata de obstruir o 
acesso dos interessados ao inquérito civil, mas de preservar a 
intimidade e a privacidade daqueles que estão sendo 
investigados, na fase administrativa. Ainda não se tem, nessa 
fase, nenhuma convicção final do parquet a respeito dos dados 
colhidos. Caso o Ministério Público entenda que o fato apurado 
configura algum tipo de lesão aos direitos metaindividuais (art. 
1º da Lei n. 7.347/1985), instaurar-se-á a respectiva ação civil 
pública. No caso dos autos, o recorrente não consegue 
demonstrar direito líquido e certo de ter acesso aos autos do 
inquérito civil. 
[...] 
Assim, as informações do inquérito civil não podem ficar à 
mercê daqueles que não demonstram interesse direto nos fatos 
apurados, ainda mais quando tais informações estão 
protegidas pelo sigilo. (STJ, 2010) 

 
 

Por outro lado, também já decidiu o mesmo tribunal, com base em 

decisão do Supremo Tribunal Federal, pela prevalência do princípio da 
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publicidade em detrimento aos direitos da personalidade. No caso, tratava-se 

de questão que envolvia a divulgação dos nomes, dados funcionais e 

remuneração no, hoje conhecido, Portal da Transparência. O Julgamento, com 

parte voto do relator transcrito abaixo, entendeu que essa divulgação era de 

interesse social e, portanto, deveria prevalecer frente ao direito de privacidade:  

 
 

Conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, no 
julgamento da Suspensão de Segurança 3.902/SP, os direitos 
à privacidade e à intimidade não são absolutos, sendo apenas 
aparente o conflito de tais direitos com o Princípio da 
Publicidade dos Atos Estatais.  
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal reconhece que a 
divulgação da remuneração dos servidores, seus cargos e 
funções e órgãos de lotação é informação de interesse coletivo 
ou geral, sujeitando-se, portanto, à exposição oficial, sem que 
haja ofensa à intimidade, vida privada ou segurança dos 
agentes públicos, as quais, outrossim, não são exceção ao art. 
5º, XXXIII, da CF, pois não dizem respeito à segurança do 
Estado ou da sociedade. 
[...] 
O STJ, corroborando com o que foi decidido no Supremo 
Tribunal Federal, salientou que a divulgação individualizada 
e nominal no Portal da Transparência é meio de concretizar 
a publicidade administrativa, portanto é prática salutar 
para uma Administração Pública eficiente, honesta e 
transparente.  (STJ, 2015, grifo acrescido) 

 
 

Segue nessa mesma linha de entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, o Supremo Tribunal Federal. A ementa trazida abaixo refere-se a 

Agravo Regimental interposto contra decisão que determinou, a requerimento 

do Ministério Público, a revogação do regime de sigilo imposto a uma 

investigação criminal em curso, em situação que envolvia o instituto da delação 

premiada. No analisado caso, o Ministério Público alegava como razões para a 

quebra do sigilo, que: (i) a ampla divulgação dos áudios do colaborador, à 

época submetidos à tramitação sigilosa, esvaziou os pedidos cautelares;  (ii) 

que o sigilo vinha gerando graves especulações quanto à atuação do Ministério 

Público e das instituições envolvidas; (iii) que o próprio acordo de colaboração 

previa exceção à regra do sigilo, ao autorizar seu levantamento quando 

necessário à efetividade das investigações e a execução de eventuais medidas 

cautelares; e, (iv) o sigilo visava a preservação da identidade dos 

colaboradores o que não mais se matinha no caso. Por outro lado, o agravante 
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alegava o seu direito constitucional à intimidade e o caráter sigiloso que devem 

envolver as investigações em curso.  

Na época, e analisando o caso concreto, o Ministro Relator Edson 

Fachin entendeu que naquele momento, embora reconhecesse a ressalva da 

publicidade dos atos quando estivesse em voga a defesa da intimidade, não 

mais subsistiam razões para o sigilo (STF, 2017). É o que se depreende da 

ementa do acórdão: 

 
 
PETIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. LEVANTAMENTO DO 
SIGILOS DOS ÁUDIOS E TERMOS DE DELARAÇÃO DE 
ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. POSSIBILIDADE. 
ART. 7º, § 2 º, DA LEI 12.850/13. 1. A Constituição proíbe 
restringir a publicidade dos atos processuais, salvo 
quando a defesa da intimidade ou o interesse social o 
exigirem (art. 5º, LX), e estabelece, com as mesmas 
ressalvas, que a publicidade dos julgamentos do Poder 
Judiciário é pressuposto inafastável de sua validade (art. 
93, IX). 2. A Lei 12.850/2013, quando trata da colaboração 
premiada em investigações criminais, impõe regime de sigilo 
ao acordo e aos procedimentos correspondentes (art. 7º), sigilo 
que, em princípio, perdura até a decisão de recebimento da 
denúncia, se for o caso (art. 7º, § 3º). Essa restrição, todavia, 
tem como finalidades precípuas (a) proteger a pessoa do 
colaborador e de seus próximos (art. 5º, II) e (b) garantir o êxito 
das investigações (art. 7°, § 2º). No caso, todavia, a 
manifestação do órgão acusador revela não mais 
subsistirem razões a impor o regime restritivo de 
publicidade. 3. A manutenção da revogação do sigilo dos 
termos de depoimento e da íntegra dos áudios não gera, 
no caso, prejuízos aos agravantes. 4. Agravo regimental a 
que se nega provimento. (STF, 2017, grifo acrescido) 

 

 
Ao que tudo indica, portanto, os tribunais superiores vêm seguindo na 

linha de aplicar a técnica da ponderação aos casos concretos, entendendo que 

nenhum princípio (seja o da publicidade, seja os que envolvem direitos da 

personalidade) deve ser tratado como absoluto (TARTUCE, 2016, p. 132). 

Parece, a bem da verdade, e com o devido respeito aos críticos desse 

entendimento, de que é a ponderação a melhor técnica para a resolução de 

conflitos que envolvam o dever de publicidade e o direito à informação, quando 

estes estiverem em contraponto ao direito à imagem, privacidade e honra.  

De todo modo, não são raros os casos em que informações de 

investigados por crimes acabam por se tornar públicas, ocasionando na vida 
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dessas pessoas danos que podem ser irreversíveis. Anderson Schreiber, 

possui posição firme sobre o assunto. Para o autor, a privacidade do 

investigado deve ser respeitada em qualquer condição. Isso, porque, o 

interesse coletivo não está diretamente ligado a uma diminuição da proteção da 

privacidade (2013, p. 163).   

Portanto, uma vez analisada a Responsabilidade Civil do Estado, 

passando-se pelo estudo do princípio da publicidade, dos direitos da 

personalidade (direito à privacidade, à honra e à imagem), consubstanciado no 

exame da ponderação quando esses dois direitos fundamentais se mostram 

conflitantes, pode-se, finalmente, passar-se a analisar especificamente a 

possibilidade de responsabilizar o Estado pela exposição abusiva de 

investigados na mídia.  
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3 Responsabilidade Civil do Estado pela exposição abusiva de 

investigados na mídia 

 

A Responsabilidade Civil do Estado pela exposição abusiva de 

investigados na mídia, conforme já analisado, perpassa pelo estudo e 

aprofundamento de vários institutos. Nos capítulos anteriores, buscou-se fazer 

uma revisão de temas que são estruturantes do assunto, analisando-se suas 

principais características e seus impactos para uma possível responsabilização 

do Estado.  

Nesse sentido, primeiramente fez-se necessário fazer uma retomada do 

instituto da Responsabilidade Civil do Estado, passando pelas suas principais 

teorias ao longo da história, culminando com as atuais previsões no 

ordenamento jurídico brasileiro. Em seguida, analisou-se o princípio da 

publicidade, fazendo um contraponto aos direitos da personalidade, 

observando-se a preponderância, ou não, de um sobre o outro.  

A partir dessas análises prévias, consegue-se, por fim, adentrar no tema 

do cabimento da Responsabilidade Civil do Estado pela exposição abusiva de 

investigados na mídia. Para tanto, faz-se inicialmente um rápido estudo sobre 

os principais meios investigatórios do sistema jurídico brasileiro, aliado a uma 

breve exposição sobre o direito e dever de informar da mídia, juntamente a 

uma ideia sobre a liberdade de imprensa.  

Todos esses aspectos são importantes de serem analisados para que, 

ao final, possa-se apresentar hipóteses e casos em que o dever de 

responsabilização do Estado pela exposição abusiva de investigados, mostre-

se como medida que se impõe.  

 

3.1 A investigação no Brasil 

 

Na obra Divina Comédia, um letreiro na porta do inferno trazia a seguinte 

frase: “Lasciate ogni sepranza, voi ch’entrate (Deixai toda esperança, ó vos que 

entrais)” (ALIGHIERI, 1979). Analisando esse trecho da obra de Dante Alighieri, 

o autor Marco Antônio Villas Boas elucida que essa frase vinha gravada 
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justamente na porta do inferno, por ser ali o local em que iriam todos os que 

eram considerados “frouxos, indolentes, covardes e indecisos” (2006, p. 135).  

Em suma, eles não poderiam ser recebidos no céu, pois manchariam a 

imagem deste, mas também ainda não eram “merecedores” do inferno, afinal, 

não haviam sido condenados por faltas graves específicas. Dessa maneira, 

ficavam ali, conservados à porta do inferno (BOAS, 2006, p. 135). Fazendo 

uma analogia, poderia se dizer que a Investigação no Brasil hoje seria como a 

porta do inferno idealizada por Dante Alighieri: ainda não condenados ao 

inferno, mas já sentindo as consequências de alguém que já está lá. Afinal de 

contas, em muitas investigações da atualidade, a “porta do inferno” já é local 

suficiente para uma condenação do indivíduo, nem que seja apenas a pior 

delas: a condenação moral.  

Francesco Carnelutti, em sua obra As misérias do Processo Penal, vai 

além. Nas palavras do processualista: “O terrível mecanismo da investigação 

[...] expõe o pobre homem a ser pintado a largos traços frente ao juiz, inquirido 

e prejudicado, para não dizer arruinado perante a opinião pública” (1995, p. 

63). E ainda consubstancia todo esse pensamento em sua icônica frase: “Cada 

sentença de absolvição é a descoberta de um erro” (CARNELUTTI, 1995, p. 

63).  

Partindo dessa introdução, passa-se então para uma análise do instituto 

da investigação no Brasil, fazendo uma devida diferenciação entre dois ramos 

desse macro tema: (i) a investigação criminal; e, (ii) a investigação civil. Uma 

vez que os infortúnios de uma investigação atécnica e sem respeito às 

prerrogativas legais pode ocorrer tanto em âmbito criminal, quanto civil, faz-se 

importante estudar a estrutura que rege as duas espécies desse único gênero.  

Ademais, também se chama a atenção para a importância desse tópico 

para a pesquisa. Isso, porque, ele serve para demonstrar de que forma as 

investigações que serão analisadas ao final deste capítulo, deveriam ter sido 

conduzidas. Isso, claro, se estivessem de acordo com o que prevê o 

ordenamento jurídico nacional para o instituto das investigações. É que ao se 

analisar os pressupostos, características e regras às quais os processes 

investigativos devem estar atentos, consegue-se fazer um contraponto de o 
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porquê investigações que desrespeitam esses preceitos, ensejam a 

Responsabilidade Civil do Estado.  

 

3.1.1 Investigação criminal 

 

A persecução criminal que visa a apuração das infrações penais 

encontra-se delimitada em duas fases bastante características. A primeira, é 

uma fase preliminar, com natureza inquisitiva e chamada de “Inquérito Policial”. 

A segunda, vinculada a um contraditório e ampla defesa, seria a denominada 

“fase processual” (TÁVORA; ALENCAR, 2014, p. 107). Neste trabalho, não 

deixando de reconhecer que a exposição pode ocorrer também na fase 

processual, dedica-se ao estudo do primeiro aspecto, isso é, a fase preliminar. 

Para tanto, já de antemão destaca-se que para Aury Lopes Jr. existe um 

problema terminológico na expressão “investigação preliminar”. Segundo o 

autor, melhor seria que se fizesse o uso da expressão “instrução preliminar”, 

uma vez que o vocábulo “instrução” alude melhor ao fundamento e à natureza 

da atividade que é desenvolvida nesses procedimentos preliminares (2014, p. 

175). De toda maneira, reconhece que no Brasil é mais costumeiro que se 

empregue o termo “investigação criminal”, conceituando-a como:  

 
 

[...] o conjunto de atividades desenvolvidas concatenadamente 
por órgãos do Estado, a partir de uma notícia-crime, com 
caráter prévio e de natureza preparatória com relação ao 
processo penal, e que pretende averiguar a autoria e as 
circunstâncias de um fato aparentemente delituoso, com o fim 
de justificar o processo ou o não processo (2014, p. 176). 
 

 

Trata-se, portanto, de uma fase de natureza administrativa e, conforme 

já relatado, acontecendo em fase pré-processual (OLIVEIRA, 2015, p. 54).  

Indo mais afundo no tema, Aury Lopes Jr. apresenta que a fase 

investigativa possui duas características determinantes: a instrumentalidade e a 

autonomia. A primeira está no fato de que o procedimento pré-processual não 

necessariamente irá originar um processo penal, sendo, portanto, autônomo. 

Já a segunda característica, a instrumentalidade, ganha contornos uma vez 

que a investigação preliminar não é fundamentada na pena ou na satisfação de 
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uma pretensão acusatória, possuindo apenas o objetivo de garantir o 

funcionamento da justiça de forma eficaz (2014, p. 176).  

Já no âmbito dos fundamentos da existência da investigação criminal, 

também Aury Lopes Jr. desenvolve um importante estudo. Para o 

processualista, a função desse procedimento “não deve ser entendida como 

uma preparação ao procedimento definitivo, mas ao contrário, no sentido de 

um obstáculo a superar antes de poder abrir o processo penal” (2014, p. 177). 

Por essa razão, desenvolve um entendimento que elucida três funções para a 

investigação criminal, sendo elas: (i) a busca pelo fato oculto e a “Criminal 

Case Mortality”; (ii) a função simbólica; e, (iii) a função de ser um filtro 

processual, evitando acusações infundadas (2014, p. 177-181).  

A primeira função, a “busca pelo fato oculto e a Criminal Case Mortality", 

seria, em síntese, o fato de que quanto menor é a diferença entre o que 

realmente aconteceu (criminalidade real) e o que é de conhecimento dos 

órgãos estatais de investigação (criminalidade conhecida), mais eficaz será o 

processo penal enquanto controle formal da criminalidade. A segunda função, a 

“simbólica”, reside no contexto de que a investigação possui aspecto de 

contribuir para a promoção de um reestabelecimento da tranquilidade social 

abalada pelo crime. Melhor dizendo: traz à sociedade uma sensação de que os 

órgão estatais estão atuando evitando a impunidade. Além disso, pode servir 

como meio de estímulo negativo para a prática de novas infrações. Por fim, a 

terceira função, a de “filtro processual”, é, em certa medida, a de maior impacto 

para o tema abordado neste trabalho. Isso, porque, é função que serve como 

meio de evitar acusações infundadas, assegurando para a população de que 

não existirão abusos por parte do Estado, buscando prevenir os graves 

problemas ocasionados ao se processar irresponsavelmente um inocente 

(LOPES JUNIOR, 2014, p. 177-181).  

Quanto a forma de realização da investigação, em resumo pode-se dizer 

que no ordenamento jurídico brasileiro está nas mãos do Estado, que poderá 

realiza-la através da polícia judiciária (LOPES JUNIOR, 2014, p. 181), e, 

conforme mais recentes entendimentos a serem estudados posteriormente, até 

mesmo pelo Ministério Público.   
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Feito esses esclarecimentos conceituais, de pronto passa-se ao estudo 

do Inquérito Policial, espécie da qual a investigação preliminar constitui-se 

como gênero (TÁVORA; ALENCAR, 2014, p. 107).  

 

3.1.1.1 Inquérito Policial 

 

O Inquérito Policial sofreu sua estruturação no ordenamento jurídico 

brasileiro em 1871, através do Decreto nº 4.824. Fora nesse momento em que 

ocorreu a separação entre as funções de polícia e de jurisdição, criou-se o 

Inquérito Policial. Naquele cenário, o Inquérito surgiu como fruto de uma 

preocupação da monarquia com direitos e garantias individuais. Essa 

preocupação originava-se do fato de que os abusos eram práticas constantes 

entre as autoridades policiais, que tinham, a partir da Lei de 3 de dezembro de 

1841 e do Regulamento 120 de 31 de dezembro de 1842, poderes excessivos 

no sistema processual brasileiro (FERNANDES, 2005, p. 92).   

Caso famoso e relatado na obra Direito Processual Penal de Paulo 

Rangel, é o da “Fera de Macabu”. Nesse episódio, ocorrido ainda na época do 

Império, o fazendeiro Manuel da Mota Coqueiro, apelidado de “A Fera de 

Macabu”, foi condenado à pena de morte por ter, supostamente, mandado 

matar toda uma família de colonos residentes em sua terra. Na época, toda a 

investigação e posterior processo judicial foram avidamente acompanhados 

pela imprensa, pois, além da crueldade do crime, o acusado era um abastado 

fazendeiro de uma das mais prósperas regiões do Brasil. Também envolvida 

por toda a questão, a população da região mostrava-se bastante revoltada com 

o crime, criando um clima que fez aparecer testemunhos improváveis.  

Contudo, depois do seu enforcamento como sanção da sua conduta (na 

época existia pena de morte), descobriu-se que inúmeros abusos haviam sido 

cometidos pelas autoridades policiais. As autoridades omitiram uma quantidade 

tão grande de fatos e provas, que se chegou à conclusão, posteriormente, que 

Manuel da Mota era inocente (RANGEL, 2015, p. 71). Fora justamente para 

prevenir casos como o desenhado acima, que o Inquérito Policial foi mantido 

no Código de Processo Penal de 1941.  
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 Na atualidade, não restam mais dúvidas de que a investigação 

preliminar policial é o principal modelo investigativo adotado pelo Direito 

Brasileiro. Nesse modelo, a autoridade policial atua como um titular da 

investigação, possuindo autonomia para decidir questões que envolvam a 

forma e os meios a serem empregados (LOPES JUNIOR, 2014, p. 181).  Para 

Paulo Rangel, contudo, o nosso código não define de forma clara o que vem a 

ser o Inquérito Policial, sendo a sua conceituação uma construção doutrinária 

(2015, p. 71).  

Nessa linha, Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar conceituam o 

Inquérito Policial como “um procedimento de caráter instrumental”, que tem 

como função primordial “esclarecer previamente os fatos tidos por delituosos 

antes de ser ajuizada a ação penal” (2014, p. 107). Para Eugênio Pacelli, o 

Inquérito ainda se trata de uma atividade que é específica da polícia judiciária 

(civil no âmbito Estadual e federal no campo da justiça federal), que tem como 

razão de ser a apuração de infrações penais e as suas respectivas autorias 

(2015, p. 56). Ademais, de acordo com Paulo Rangel, um outro conceito de 

Inquérito Policial que também é adotado por algumas doutrinas brasileiras é o 

do artigo 262 do Código de Processo Penal Português, bastante elucidativo 

nesse ponto. Traz o mencionado artigo, em seu item 1, que: 

 
 

Artigo 262.º - Finalidade e âmbito do inquérito 
1 - O inquérito compreende o conjunto de diligências que visam 
investigar a existência de um crime, determinar os seus 
agentes e a responsabilidade deles e descobrir e recolher as 
provas, em ordem à decisão sobre a acusação (PORTUGAL, 
1987) 

 
 

De todo modo, embora não positive o conceito de Inquérito Policial, o 

Código de Processo Penal brasileiro, em seu título II, que abrange do artigo 4º 

ao artigo 23°, traz uma normatização de procedimentos, prazos e outros meios 

de funcionamento do instituto. Inclusive, prevê em seu artigo 4º, de quem é a 

competência e a legitimidade do Inquérito Policial: 

 
 

Art. 4º A polícia judiciária será exercida pelas autoridades 
policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá 
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por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria 
(BRASIL, 1941).  
 
 

Além disso, o Código de Processo Penal brasileiro ainda é expresso 

sobre as formas de instauração do Inquérito Policial. Segundo o artigo 5º33 do 

referido código, são cinco as formas pelas quais um inquérito pode ser iniciado: 

(i) de ofício; (ii) por requisição do juiz; (iii) por requisição do Ministério Público; 

(iv) em razão de requerimento do ofendido; e, (v) pelo auto de prisão em 

flagrante.  

O primeiro, de ofício, refere-se ao início do inquérito por um ato 

voluntário da autoridade policial, sem que haja a necessidade de um pedido 

expresso por qualquer outra pessoa e/ou entidade. O segundo e o terceiro, 

requisição do juiz ou Ministério Público, trata-se de quando o magistrado ou o 

membro do Ministério Público fazem a requisição para que se inicie um 

Inquérito, ficando o delegado obrigado a dar início às investigações. O quarto, 

requerimento do ofendido, ganha espaço na possibilidade dada pela lei de que 

a vítima do delito possa endereçar uma petição formal à autoridade solicitando 

a instauração de devida investigação. Por fim, a quinta e última forma, auto de 

prisão em flagrante, está ligada ao auto de prisão que é lavrado na hora em 

que uma pessoa é presa em flagrante. No momento em que este documento, 

no qual está as circunstâncias do delito e da prisão, é lavrado, o Inquérito está 

iniciado (REIS; GONÇALVES, 2017, p. 55-57).  

                                                           
33Art. 5o  Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado: 
I - de ofício; 
II - mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do 
ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. 
§ 1o  O requerimento a que se refere o no II conterá sempre que possível: 
a) a narração do fato, com todas as circunstâncias; 
b) a individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as razões de convicção ou de 
presunção de ser ele o autor da infração, ou os motivos de impossibilidade de o fazer; 
c) a nomeação das testemunhas, com indicação de sua profissão e residência. 
§ 2o  Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito caberá recurso para o 
chefe de Polícia. 
§ 3o  Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que 
caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial, e 
esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. 
§ 4o  O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá 
sem ela ser iniciado. 
§ 5o  Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a 
requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. 
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Outra questão ainda controvertida no ordenamento jurídico brasileiro, 

refere-se à atuação do Ministério Público diante do Inquérito Policial. Segundo 

Aury Lopes Jr., o Ministério Público está autorizado tanto a requerer a abertura 

do Inquérito, como acompanhar a atividade policial no curso. Entretanto, o 

autor possui posição firme de que uma vez que não existe qualquer norma que 

de forma satisfatória defina o controle externo da atividade exercida pela polícia 

judiciária, não pode o Ministério Público assumir o mando do Inquérito Policial, 

ficando sua atuação restrita a requerer diligências e a acompanhar a atividade 

da polícia (2014, p. 195). De toda forma, conforme será abordado em tópico 

posterior, esse entendimento vai de encontro à recente jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal.  

Contudo, independentemente dessas questões, ao se analisar uma 

possível existência da Responsabilidade Civil do Estado pela exposição 

abusiva de investigados na mídia, mais que a conceituação do Inquérito Policial 

e os seus meios de instauração, torna-se importante analisar-se as suas 

características e o seu modo de ser.  

O autor Paulo Rangel apresenta como 6 (seis) as características do 

Inquérito Policial, sendo elas: (i) discricionariedade; (ii) inquisitorial; (iii) formal; 

(iv) sistemático; (v) unidirecional; e, (vi) sigiloso (RANGEL, 2015, p. 95-102).  

A primeira característica está no fato de que a autoridade policial, ao 

praticar os atos que envolvam a investigação criminal, não se encontra presa a 

nenhuma forma previamente determinada, exceto os limites da lei (TÁVORA; 

ALENCAR, 2014, p. 114). Inclusive, nesse sentido, os próprios artigos 6º34 e 

                                                           
34 Art. 6o  Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial 
deverá:I - dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação 
das coisas, até a chegada dos peritos criminais; 
II - apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos 
criminais;   
III - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias; 
IV - ouvir o ofendido; 
V - ouvir o indiciado, com observância, no que for aplicável, do disposto no Capítulo III do Título 
Vll, deste Livro, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que Ihe 
tenham ouvido a leitura; 
VI - proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações; 
VII - determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras 
perícias; 
VIII - ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer 
juntar aos autos sua folha de antecedentes; 
IX - averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e social, 
sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689.htm#livroitituloviicapituloiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689.htm#livroitituloviicapituloiii
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7º35 do Código de Processo Penal trazem as diligências que podem ou devem 

ser desenvolvidas pelos investigadores.  Entretanto, o autor Paulo Rangel 

deixa o alerta: discricionariedade não deve ser confundida com arbitrariedade, 

sendo esta última única e exclusivamente a razão de operar movida por 

interesses pessoais (2015, p. 102).  

Quanto à segunda característica, o ser inquisitivo, está ligado ao fato de 

que as atividades que envolvem o Inquérito Policial estão em muito 

concentradas nas mãos de uma única autoridade. Mais do que isso, o Inquérito 

não apresenta a possibilidade de contraditório ou ampla defesa (TÁVORA, 

ALENCAR, 2014, p. 120). Inclusive, é essa característica de não abrigar o 

contraditório, que faz com que não se possa considera-lo como fonte única de 

prova para uma condenação (REIS; GONÇALVES, 2017, p. 51).  

A terceira e a quarta característica, formal e sistemático, estão mais 

ligadas aos procedimentos que possibilitam uma melhor segurança e eficiência 

do Inquérito. A característica formal está enraizada no fato de o inquérito exigir 

padrões como o de ser reduzido a escrito, assinado, entre outras medidas. Já o 

sistemático, é pela razão de o inquérito precisar ser documentado nos autos e 

em uma sequência lógica, permitindo que se possa realizar posteriormente 

uma reconstrução probatória do ocorrido (RANGEL, 2015, p. 96-97).  

A quinta característica, unidirecional, é de suma importância no contexto 

atual. Prevê essa característica que o inquérito possui como função exclusiva a 

apuração dos fatos que estão sendo objeto da investigação. Isso quer dizer 

que não pode a autoridade policial emitir qualquer juízo de valor sobre os fatos 

colhidos no processo investigatório (RANGEL, 2015, p. 97-98).  

Por fim, mas talvez a característica de maior importância para esta 

pesquisa, encontra-se a sigilosidade. De acordo com o artigo 20 do Código de 

Processo Penal brasileiro: “a autoridade assegurará no inquérito o sigilo 

necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade” 

                                                                                                                                                                          
e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e 
caráter. 
X - colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma 
deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado 
pela pessoa presa (BRASIL, 1941). 
35 Art. 7o  Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado 
modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta 
não contrarie a moralidade ou a ordem pública. 
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(BRASIL, 1941). Em interpretação do dispositivo, Alexandre Cebrian Araújo 

Reis e Victor Eduardo Rios Gonçalves elucidam que é bastante claro que o 

legislador deu a esse dispositivo a finalidade de evitar a publicidade para 

impedir que a investigação, por alguma razão externa, restasse prejudicada 

(2017, p. 52). Porém, uma segunda razão para essa sigilosidade, e talvez de 

uma maior importância que a primeira, é a questão de o indiciado ser um “mero 

objeto de investigação”, uma vez que lhe é tirado direitos e garantias 

fundamentais, como o próprio contraditório (RANGEL, 2015, p. 99).  

Nesse âmbito, Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar apresentam 

uma divisão bastante didática da sigilosidade nos Inquéritos Policiais. Segundo 

os mencionados autores, deve-se diferenciar o segredo externo do segredo 

interno. O primeiro, restaria nos casos em que o sigilo é imposto para que 

informações essenciais do Inquérito não cheguem ao público em geral por 

meio, por exemplo, do sistema midiático. O segredo interno, todavia, seria 

aquele imposto para restringir do próprio indiciado e/ou do seu advogado, o 

acesso aos autos (TÁVORA; ALENCAR, 2014. p. 117). Inclusive, sobre esse 

segredo interno, asseguram o artigo 7º, XIV, da Lei nº 8.906/0436 – Estatuto da 

Advocacia – e a Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal37, que o 

defensor pode examinar, tirando cópias e tomando apontamentos, os autos do 

Inquérito Policial. De forma elucidativa, o seguinte esquema resume essa 

divisão: 

 

                                                           
36 “Art. 7º São direitos do advogado: 
[...] 
XIV - examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem 
procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em 
andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, 
em meio físico ou digital;” (BRASIL, 1994).  
37 “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.” (STF, 
2009).  
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Figura 1 Esquema de divisão da sigilosidade em inquéritos policiais (TÁVORA; ALENCAR, 

2014, p. 119) 

 

 Todavia, ainda que não se negue os impactos do segredo interno para o 

tema do presente trabalho, é notório que os respingos da sigilosidade enquanto 

segredo externo são mais diretamente ligados a uma possível caracterização 

da Responsabilidade Civil do Estado na exposição abusiva de investigados na 

mídia.  

Eis que então, complementando o tema, Eugênio Pacelli de Oliveira 

elucida que é muito mais em razão de uma preocupação com os direitos da 

personalidade que esse dever de sigilo é imposto (2015, p. 62). Nestor Távora 

e Rosmar Rodrigues Alencar ainda acrescentam que esse sigilo também se 

mostra estritamente necessário ao passo em que, sem se perder de vista o 

êxito das investigações, promove uma devida preservação da figura do 

indiciado, “evitando-se um desgaste daquele que é presumivelmente inocente” 

(2014, p. 118).  

Todavia, faz-se importante registrar que também segundo Nestor Távora 

e Rosmar Rodrigues, existe corrente minoritária que entende que a regra de 

publicidade dos atos processuais, estudada no capítulo II, deve ser aplicada 

integralmente nos casos do Inquérito Policial. Entretanto, até mesmo essa 

corrente entende que o sigilo seria justificado nos casos que tenham como 

intuito proteger os direitos da personalidade dos investigados (2014, p. 119).  
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Conseguinte, ainda se deve analisar a sigilosidade na investigação 

criminal como meio de asseguração dos direitos constitucionais do investigado. 

Trata-se, na realidade, de garantir que ninguém seja acusado sem que haja 

antes uma série de elucidações sobre os fatos ocorridos. Inclusive, deve-se 

haver uma mudança de mentalidade na polícia judiciária, no sentido de que se 

enxergue que o papel do inquérito não é o ir de encontro ao indiciado, mas, 

sim, buscar dar subsídios para que se confirme se de fato aquele investigado é 

culpado (RANGEL, 2015, p. 99). Fica ainda registrada as lições de Antônio 

Scarance Fernandes, para quem: “A etapa prévia de investigação foi a maneira 

que o Direito Processual Penal encontrou para haver uma acusação justa e 

para evitar imputações apressadas” (2005, p. 103).  

Por fim, e antes de encerrar o estudo do Inquérito Policial, é importante 

que se faça uma rápida análise de instituto bastante polêmico na fase 

inquisitorial e que possui impacto direto no tema abordado nesta monografia: 

as prisões cautelares. Isso, porque, embora precisando o seu pedido ser 

acatado pelo magistrado, eles são solicitados, em regra, pela polícia judiciária 

em sede de investigação.  

 

3.1.1 Prisão Cautelar 

 

A Constituição Federal de 1988 determina em seu artigo 5º, LXI, que 

“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e 

fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de 

transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei” (BRASIL, 

1988). Além disso, apresenta a presunção de inocência expressamente 

consagrada no artigo 5, LVII38. Todavia, existe hoje no ordenamento jurídico 

brasileiro previsões que, em certa medida, vão de encontro a essa regra. 

Tratam-se das prisões cautelares.   

                                                           
38 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória; 
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Para Eugênio Pacelli, qualquer restrição de direitos pessoais que 

estejam previstas no Código de Processo Penal e que ocorra antes do trânsito 

em julgado, devem ser enxergadas e receber a denominação de medidas 

cautelares (2015, p. 496). Nesse sentido, Aury Lopes Jr. apresenta que “As 

medidas cautelares de natureza processual penal buscam garantir o normal 

desenvolvimento do processo e, como consequência, a eficaz aplicação do 

poder de penar. São medidas destinadas à tutela do processo” (2014, p. 573), 

sendo que: 

 
 

o fator determinante não é o tempo, mas a situação de perigo 
criada pelo imputado. Fala-se nesses casos, em risco de 
frustração da função punitiva (fuga) ou graves prejuízos ao 
processo, em virtude da ausência do acusado, ou no risco ao 
normal desenvolvimento do processo criado por sua conduta 
(em relação à coleta da prova) (LOPES JUNIOR, 2014, p. 574).  

 
 
Em outras palavras, trata-se de medida excepcional, que só deve ser 

utilizada quando ficar demonstrada a sua real necessidade (REIS; 

GONÇALVES, 2017, p. 387). Paulo Rangel ainda complementa que de forma 

alguma a prisão cautelar deve ser vista como um reconhecimento antecipado 

de culpa, uma vez que se encontra vinculada ao juízo da periculosidade e não 

da culpabilidade (2015, p. 767). 

No Código de Processo Penal essas medidas cautelares possuem sua 

aplicação vinculada ao artigo 282 e seus respectivos incisos: 

 
 

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão 
ser aplicadas observando-se a: 
I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação 
ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, 
para evitar a prática de infrações penais; 
II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias 
do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado 
(BRASIL, 1941).  
 
 

A rigor, e a partir da Lei nº 12.403/11, as prisões cautelares ainda podem 

se dividir em prisões em flagrante, preventiva e temporária. Por estarem mais 

diretamente vinculadas ao tema deste estudo, atenta-se para uma breve 

análise apenas das duas últimas.  
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 Prevista na Lei nº 7.960/89, a prisão temporária é uma modalidade 

cautelar que é cabível na investigação criminal.  Possui prazo máximo nos 

crimes comuns de duração de 5 (cinco) dias, prorrogáveis por mais 5 (cinco), 

caso comprovada a extrema necessidade.  Em crimes que envolvam tráfico de 

drogas, terrorismo, tortura ou que sejam considerados hediondos, possuem 

prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis pelo mesmo período (REIS; 

GONÇALVES, 2017, p. 59).  

A prisão temporária adveio logo após a promulgação da Constituição 

Federal de 1988. Em síntese, foi um instituto que atendeu a uma pressão 

existente por parte da polícia judiciária brasileira, que em certa medida havia 

perdido parte do seu poderio no novo contexto constitucional. Isso, porque, 

poderes como o de prender para “averiguações” ou “identificação” dos 

suspeitos, haviam sido retirados (LOPES JUNIOR, 2014, p. 640). Nesse 

cenário, em 21/12/1989, o então presidente José Sarney promulgou o instituto 

da prisão temporária. Apesar de uma certa parte da doutrina considera-la 

inconstitucional, como, por exemplo, Paulo Rangel, ela vem sendo amplamente 

aplicada.  

A prisão temporária ainda exige, na sua configuração, todos os 

requisitos que são inerentes às prisões cautelares, tais como o fomus boni iuris 

e o periculum in mora.  

Já a prisão preventiva encontra-se prevista entre os artigos 311 a 316 do 

Código de Processo Penal, tornando-se oportuno destacar os artigos 311 e 

312: 

  
 
Art. 311.  Em qualquer fase da investigação policial ou do 
processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, 
de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do 
Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por 
representação da autoridade policial.           
 
Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser decretada como 
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por 
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a 
aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do 
crime e indício suficiente de autoria. 
Parágrafo único.  A prisão preventiva também poderá ser 
decretada em caso de descumprimento de qualquer das 
obrigações impostas por força de outras medidas cautelares 
(art. 282, § 4o).   (BRASIL, 1941).   
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A diferença das duas prisões (temporária e preventiva), encontra-se no 

fato de que aquela só pode ser decretada no curso do Inquérito Policial, para 

fins exclusivos de investigação criminal.  Já a prisão preventiva deverá 

aguardar a superveniência de denúncia do Ministério Público e somente a partir 

disso poderá o juiz decretar essa modalidade de prisão (RANGEL, 2015, p. 

805).  

Eis que feita essa breve análise que, frisa-se, não busca esgotar o tema 

– uma vez que são inúmeras as exceções e outras previsões existentes -, 

consegue-se ter uma breve noção sobre esse instituto. Essa noção mostra-se 

importante para que reste evidenciado que as medidas cautelares não se 

destinam a “fazer justiça”, mas, sim, em buscar a garantia do funcionamento da 

justiça. Tratam-se, única e exclusivamente, de instrumentos (LOPES JUNIOR, 

2014, p. 615). De todo modo, não é dessa forma que por muitas vezes as 

medidas cautelares vêm sendo replicadas pelos agentes estatais e 

reproduzidas pela mídia. Inclusive, em dois dos casos que serão analisados ao 

final deste capítulo (Operação “Ouvidos Moucos” e o caso da “Escola Base), a 

aplicação desse instituto restará demonstrada.  

Nesse aspecto, não havendo por parte do Estado, em conjunto com a 

mídia, uma adequada publicização dessas prisões cautelares, a população 

passa a entender essas medidas não como meios de assegurar uma efetiva 

investigação, mas, sim, um juízo prévio de culpabilidade. Por sua vez, esse 

juízo prévio pode manchar a reputação de alguém para sempre.  

 

3.1.1.3 Outros meios de investigação criminais 

 

Embora o Inquérito Policial, conforme visto, seja o principal meio de 

investigação criminal no ordenamento brasileiro, não se pode perder de vista a 

existência de outras hipóteses. Conforme o já estudado artigo 4º do Código de 

Processo Penal brasileiro, “A polícia judiciária será exercida pelas autoridades 

policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a 

apuração das infrações penais e da sua autoria” (BRASIL, 1941). Todavia, o 

seu parágrafo único possui importante complemento: “A competência definida 
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neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas, a quem por lei seja 

cometida a mesma função” (BRASIL, 1941). Por essa razão, extrai-se do 

referido parágrafo único que o inquérito não é necessariamente policial.  

Segundo Aury Lopes Jr., é possível, por exemplo, que outras 

autoridades administrativas realizem investigações, como as que são feitas 

contra funcionário públicos em sindicâncias e processos administrativos, além 

dos delitos praticados por militares, que será objeto de Inquérito Policial militar. 

Acrescenta-se, ainda, as investigações realizadas por membros do Poder 

Legislativo, em comissões parlamentares de inquérito (2014, p. 194).  

De todo modo, a grande controvérsia da atualidade envolvendo 

investigações criminais, encontra-se na possibilidade de o Ministério Público 

ser titular dessas investigações. É bem verdade que durante muito tempo essa 

questão restou-se controvertida em âmbito doutrinário e jurisprudencial 

brasileiro, em que duas eram as correntes principais sobre o tema: (i) a 

investigação criminal foi reservada pela Constituição Federal à Polícia 

Judiciária (Polícia Civil estadual e Polícia Federal), sendo, portanto, ilegítimo e 

inconstitucional a titularidade da investigação por parte do Ministério Público; e, 

(ii) do papel institucional reservado ao Ministério Público pela Constituição 

Federal está também a função de conduzir a investigação criminal quando 

entender necessário, mediante procedimento administrativo próprio (SILVA, 

2015).  

Entretanto, em 14 de maio de 2015, o plenário do Supremo Tribunal 

Federal, em julgamento de Recurso Extraordinário com repercussão geral, 

pacificou o entendimento de que o Ministério Público tem competência 

constitucional para promover investigação de natureza penal. O Recurso 

Extraordinário de nº 593727 foi interposto contra decisão do Tribunal de Justiça 

de Minas Gerais, em que o ex-prefeito da cidade de Inapema respondia pelo 

crime de responsabilidade fiscal em decorrência do descumprimento de ordem 

judicial referente ao pagamento de precatórios.  Segundo o Recorrente, o 

tribunal mineiro recebeu denúncia contra ele em um procedimento 

investigatório que foi realizado exclusivamente pelo Ministério Público e sem 

participação da polícia. Ocorre que, acatando sugestão do ministro relator 

Celso de Mello, o plenário fixou a seguinte tese de repercussão geral:  
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O MP dispõe de competência para promover, por autoridade 
própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, 
desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a 
qualquer indiciado e qualquer pessoa sob investigação do 
Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses 
de reserva constitucional de jurisdição e, também, as 
prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em 
nosso país, os advogados (lei 8906/94, artigo 7º, incisos I, II, III, 
XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre 
presente no Estado Democrático de Direito - do permanente 
controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados 
(súmula vinculante 14), praticados pelos membros dessa 
instituição (STF, 2015).  

 
 

Não sendo objetivo deste trabalho aprofundar-se nas polêmicas e 

implicações que essa decisão trouxe para o âmbito das investigações, ainda 

assim torna-se importante o seu registro. Essa importância é para que 

posteriormente, ao analisar-se possíveis hipóteses de responsabilidade estatal 

em exposições abusivas de investigados, tenha-se inserido também os casos 

em que essa investigação não ocorreu exclusivamente através da polícia.  

 

3.1.2 Inquérito Civil 

 

O Inquérito Civil é outro procedimento administrativo de caráter 

investigatório. Tem como objeto coletar subsídios para a propositura de uma 

ação que vise responsabilizar os autores por atos que estejam vinculados mais 

diretamente às ações civis, como por exemplo, as ações civis públicas 

(FAZZIO JUNIOR, 2016, p. 400). Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves 

ainda o conceituam como sendo um instrumento que fora colocado pelo 

legislador à disposição do Ministério Público, tornando-se “um precioso 

elemento de formação da opinio actio, viabilizando, a depender dos resultados 

alcançados, o exercício da Ação Civil Pública” (2011, p.150).  

De todo modo, definição que engloba os principais aspectos do Inquérito 

Civil, é a que foi delimitada através da manifestação do Ministro José Celso de 

Mello Filho, quando assessor do gabinete civil da Presidência da República, em 

nota referente ao processo relativo que resultou na Lei nº 7347/1985 (lei que 

disciplina a ação civil pública). Mencionada transcrição que conceitua o instituto 
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do Inquérito Civil, é apresentada em obra do administrativista Hely Lopes 

Meirelles e do ministro Gilmar Mendes, com os seguintes temos: 

 
 

Trata-se de procedimento meramente administrativo, de caráter 
pré-processual, que se realiza extrajudicialmente. O inquérito 
civil, de instauração facultativa, desempenha relevante função 
instrumental. Constitui meio destinado a coligir provas e 
quaisquer outros elementos de convicção que possam 
fundamentar a atuação processual do Ministério Público. O 
inquérito civil, em suma, configura um procedimento 
preparatório, destinado a viabilizar o exercício responsável da 
ação civil pública. Com ele, frustra-se a possibilidade, sempre 
eventual, de instauração de lides temerárias. A instauração do 
inquérito civil não obrigará o Ministério Público ao ajuizamento 
da ação civil pública, desde que lhe pareçam insuficientes os 
elementos de convicção coligidos. Os titulares da ação civil 
pública, as associações, inclusive, possuem legitimidade 
autônoma para o ajuizamento da ação civil pública. Podem 
ajuizá-la antes do Ministério Público, ou durante a tramitação 
do inquérito civil ou, ainda, após eventual arquivamento do 
inquérito civil (2014, p. 238) 

 
 

Positivado no inciso III, artigo 129 da Constituição Federal39, o Inquérito 

Civil tornou-se instituto preponderante para uma melhor aplicação da Lei nº 

7.347/85, que disciplina a ação civil pública. Isso ocorreu, pois, esse instituto 

colaborou com uma utilização mais efetiva dessa modalidade de ação 

(GARCIA; ALVES, 2011, p. 649).  

A previsão constitucional do Inquérito também foi repetida em lei 

infraconstitucional, no inciso IV, artigo 25, da Lei nº 8625/9340 (Lei Orgânica 

Nacional do Ministério Público). Waldo Fazzio Júnior, fazendo a devida 

interpretação do artigo, consubstanciou que cabe ao Ministério Público, através 

                                                           
39 Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 
[...] 
III - promover o Inquérito Civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e 
social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; (BRASIL, 1988) 
40 Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e 
em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério Público: 
[...] 
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei: 
a) para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao 
consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e a 
outros interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos; 
b) para a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à 
moralidade administrativa do Estado ou de Município, de suas administrações indiretas ou 
fundacionais ou de entidades privadas de que participem; (BRASIL, 1993) 
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do inquérito, as funções de: (i) proteção, prevenção e reparação dos danos 

causado aos interesses que sejam difusos, coletivo e individuais; (ii) anulação 

ou declaração de nulidade a atos que tenha causado lesão ao patrimônio 

público ou à moralidade estatal; e, (iii) vir a juízo buscando a responsabilização 

de gestores estatais condenados por tribunais e conselhos de conta (2016, p. 

401). 

Já quanto às fases do Inquérito Civil, Hugo Nigro Mazzili, apresenta 

como sendo três. São elas: (i) a instauração (por meio de portaria ou 

despacho); (ii) instrução, com a coleta de provas, oitiva de investigados, 

juntada de documentos, vistorias, exames e pericias; e, (iii) conclusão, com a 

apresentação do relatório final que pode vir a ensejar seu arquivamento, ou, 

até mesmo, a própria propositura da ação (2014, p. 505).  

Conseguinte, assim como no Inquérito Policial, também para o Inquérito 

Civil torna-se bastante pertinente para este trabalho o estudo sobre a forma 

como o sigilo deste instrumento inquisitivo civil é tratado.  

Conforme estudado no início do capítulo II, o princípio da publicidade é 

extensivo a todos os segmentos e atos administrativos. Consectariamente, esta 

regra também se aplica aos atos administrativos que envolvem o Inquérito Civil. 

Nessa toada, tem-se que esse instituto, em regra geral, é acessível para todos 

os interessados, com a exceção de que venha a ser decretado o seu sigilo. 

Essa decretação de sigilo pode ocorrer já na instauração do inquérito, ou, até 

mesmo, no decorrer do processo investigativo (FAZZIO JÚNIOR, 2016, p. 406). 

Positivando essa questão encontra-se o artigo 7º41 da já mencionada 

                                                           
41 Art. 7º Aplica-se ao inquérito civil o princípio da publicidade dos atos, com exceção dos casos 
em que haja sigilo legal ou em que a publicidade possa acarretar prejuízo às investigações, 
casos em que a decretação do sigilo legal deverá ser motivada. 
§ 1º Nos requerimentos que objetivam a obtenção de certidões ou extração de cópia de 
documentos constantes nos autos sobre o inquérito civil, os interessados deverão fazer constar 
esclarecimentos relativos aos fins e razões do pedido, nos termos da Lei nº 9.051/95. 
§ 2º A publicidade consistirá: 
I - na divulgação oficial, com o exclusivo fim de conhecimento público mediante publicação de 
extratos na imprensa oficial; 
II - na divulgação em meios cibernéticos ou eletrônicos, dela devendo constar as portarias de 
instauração e extratos dos atos de conclusão; 
III - na expedição de certidão e na extração de cópias sobre os fatos investigados, mediante 
requerimento fundamentado e por deferimento do presidente do inquérito civil; 
IV - na prestação de informações ao público em geral, a critério do presidente do inquérito civil; 
V - na concessão de vistas dos autos, mediante requerimento fundamentado do interessado ou 
de seu procurador legalmente constituído e por deferimento total ou parcial do presidente do 
inquérito civil. 
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Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, trazendo 

que se aplica ao Inquérito Civil o princípio da publicidade dos atos, com as 

exceções de quando haja sigilo legal ou que a publicidade possa trazer 

prejuízos para as investigações.  

Chama a atenção, contudo, o artigo 8º da Resolução nº 23/2007 do 

Conselho Nacional do Ministério Público. Isso, porque, traz em seu esboço 

que: 

 
 
Art. 8º Em cumprimento ao princípio da publicidade das 
investigações, o membro do Ministério Público poderá prestar 
informações, inclusive aos meios de comunicação social, a 
respeito das providências adotadas para apuração de fatos em 
tese ilícitos, abstendo-se, contudo de externar ou antecipar 
juízos de valor a respeito de apurações ainda não concluídas. 

 
 

Este artigo ganha maior importância ao passo em que, apesar de 

permitir aos membros do Ministério Público que recorram aos meios de 

comunicação para efetivar o princípio da publicidade, fazem ressalva expressa 

de que não deve ser realizado qualquer juízo de valor dessas investigações. 

Como bem explana Hugo Nigro Mazzilli ao fazer uma breve análise desse 

artigo, não haveria o que se falar em dano à imagem do sujeito investigado, se 

nas oportunidades em que se divulgassem informações sobre os Inquéritos, 

fosse tido a cautela de “informar que se trata de investigados, e não de 

culpados, pois a presunção de inocência não pode ser vista apenas sob o 

ângulo penal” (1999, p. 179). 

 Waldo Fazzio Junior ainda apresenta as que são, ao seu ver, as razões 

para o que sigilo possa ser decretado, sendo elas: (i) à preservação dos 

interesses da sociedade; (ii) a proteção de direitos da personalidade, tais como 

imagem, honra e intimidade; e, (iii) o resguardo da pessoa investigada contra 

especulações e eventuais usos da investigação que não para fins de 

elucidação dos fatos (2016, p. 406). Já para Hugro Nigro Mazzili, as exceções 

                                                                                                                                                                          
§ 3º As despesas decorrentes da extração de cópias correrão por conta de quem as requereu. 
§ 4º A restrição à publicidade deverá ser decretada em decisão motivada, para fins do 
interesse público, e poderá ser, conforme o caso, limitada a determinadas pessoas, provas, 
informações, dados, períodos ou fases, cessando quando extinta a causa que a motivou. 
§ 5º Os documentos resguardados por sigilo legal deverão ser autuados em apenso. (CNMP, 
2007) 
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à regra geral de publicidade seriam apenas duas: (i) o Ministério Público ter 

acesso à informações sigilosas e que passem a integrar os autos; e, (ii) a 

publicidade possa gerar prejuízos para a investigação ou para o interesse da 

sociedade ou Estado (2014, p. 509) 

Conseguinte, explana Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves, que 

visto uma falta de regra específica na já estudada Lei nº 7.347/95 (Lei da Ação 

Civil Pública) deve-se aplicar por analogia o artigo 20 do Código de Processo 

Penal, artigo cuja redação traz que “A autoridade assegurará no inquérito o 

sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade” 

(BRASIL, 1941). De qualquer modo, deve-se estar atento para que se delimite 

de formar correta a decretação de sigilo. Isso, porque, não se pode permitir que 

em todos os casos a instauração do Inquérito Civil e a sua própria existência 

sejam subtraídas do conhecimento dos investigados, dos seus defensores, ou, 

até mesmo, da sociedade como um todo. Isso sob pena de um retrocesso à 

práticas que eram costumeiras em épocas ditatoriais, em que era comum que 

as investigações fossem levadas sem qualquer controle da sociedade ou do 

poder judiciário (GARCIA; ALVES, 2011, p. 671).  

Além do mais, são validas as lições deixadas pelos já amplamente 

citados autores Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves. Para estes, tendo 

em vista a denominada “globalização”, fator que interfere diretamente na perda 

da individualidade e das identidades histórico-culturais, a preocupação com o 

resguardo da intimidade pelo ordenamento jurídico nacional deve continuar 

sendo constante (2011, p. 685).  

Assim, e finalizado o estudo da Investigação no Brasil, tem-se agora 

subsídios para identificar-se o porquê os casos que serão analisados ao final 

deste capítulo ensejam o dever de Responsabilidade Civil do Estado. Afinal, 

conforme poderá ser observado, não respeitaram as prerrogativas que os 

processos investigativos estão envoltos.  

De forma subsequente, passa-se agora para outro aspecto de grande 

relevância para esta pesquisa: a relação da mídia e as investigações.  

 

3.2 A Mídia e as investigações 
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Conforme evidenciado desde o início deste estudo, neste trabalho, ainda 

que não se negue a existência, não se pretende analisar a Responsabilidade 

Civil da mídia na exposição dos investigados. Embora considere-se que muitas 

vezes é a mídia a causadora direta do dano na superexposição, esse trabalho 

é deslocado para quando o Estado é o responsável por essas informações, 

divulgadas de forma indevida, chegarem até os meios de comunicação.  

Porém, por ser inegável o papel relevante que a mídia exerce durante as 

investigações em curso, faz-se necessário uma rápida análise da previsão 

constitucional da liberdade de informação e um estudo da influência da mídia e 

seu impacto perante os procedimentos investigatórios.  

 

3.2.1 Liberdade de informação jornalística 

 

A liberdade de informação jornalística é um direito que se encontra 

positivado na Constituição Federal Brasileira, sendo “verdadeiro corolário da 

norma prevista no artigo 5º, IX, que consagra a liberdade de expressão da 

atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente 

de censura ou licença” (MORAES, 2016, p. 1327). Importante conceito nesse 

sentido é aquele trazido por José Afonso da Silva, para quem: 

 
 

A liberdade de informação compreende a liberdade de informar 
e a liberdade de ser informado. Compreende a procura, o 
acesso, o recebimento e a difusão de informações ou ideias, 
por qualquer meio, e sem dependência de censura, 
respondendo cada qual pelos abusos que cometer. O acesso 
de todos à informação é um direito individual consignado na 
Constituição [...]  
É na liberdade de informação jornalística que se centra a 
liberdade de informação. Nela se concentra a liberdade de 
informar, e é nela ou através dela que se realiza o direito 
coletivo à informação, isto é, a liberdade de ser informado. Por 
isso é que a ordem jurídica lhe confere um regime específico, 
que lhe garanta a atuação e lhe coíba os abusos (2014, p. 
951).  

 
 

Nesse sentido, prevê o artigo 220 da carta magna, no capítulo V, e que 

trata “Da Comunicação Social”, que “A manifestação do pensamento, a criação, 

a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não 
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sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.” 

(BRASIL, 1988). Analisando relatada previsão, Nathalia Masson aborda que o 

artigo 220 busca assegurar um direito de informar e repassar informações para 

o maior número possível de pessoas, utilizando-se para isso meios como os 

jornais, as revistas, as emissoras de televisão e os rádios (2016, p. 1272). 

Sobre esses meios, Clémerson Merlin Cléve ainda dá ênfase à televisão 

privada, colocando-a como ocupante do centro do espaço público brasileiro, 

sendo a principal fonte de informação e influenciando diretamente no 

funcionamento da sociedade nacional (2014, p. 498).  

Todavia, não é a liberdade de informação um direito absoluto. Esse deve 

ser exercido de forma plena e sem qualquer tipo de censura prévia, porém, 

deve estar atento aos direitos individuais previstos na constituição. Para 

Nathalia Masson, isso significa que as informações que não representem uma 

relação com o interesse público e social, ou, ainda, que vá de encontro à 

proteção constitucional da vida privada, intimidade e honra, não encontram 

respaldo no texto constitucional (2016, p. 1272). Como bem expõe o Ministro 

Alexandre de Moraes, existe a necessidade de que se faça uma separação 

entre o que são informações que vão ao encontro do interesse público e o que 

passa a ser “vulneração de condutas íntimas e pessoais, protegidas pela 

inviolabilidade à vida privada, e que não podem ser devassadas de forma 

vexatória ou humilhante” (2016, p. 1330).  

Vai nesse sentido, como bem pontuado por Adriane Medianeira Toaldo, 

Denise Silva Nunes e Lucas Saccol Mayne, a própria Constituição Federal, ao 

positivar esses limites à liberdade de informação (2012, p. 4). Isso, porque, o 

§1° do já mencionado artigo 220, aborda que a liberdade de imprensa deve ser 

mantida desde que se observe o disposto no texto constitucional em seus 

incisos IV, V, X, XIII e XIV do artigo 542. 

                                                           
42 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] 
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 
 V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano 
material, moral ou à imagem; 
[...] 
X - 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; 



104 
 

   
 

Nessa toada é que a Carta Magna brasileira não protege aquelas 

informações não verificadas, ou, pior, que ainda que verificadas, sejam 

repassadas de forma propositadamente errôneas, e sem qualquer respeito pela 

veracidade dos fatos. O direito de receber informações verdadeiras é, mais do 

que tudo, um direito de liberdade e uma forma de garantir que o cidadão 

receba subsídios que o permitam formar suas próprias convicções relativas a 

assuntos públicos (MORAES, 2016, p. 1330-1331).  

O ministro Gilmar Mendes vai além. Para este, não basta a simples 

veracidade da notícia, é preciso que a divulgação não esteja destinada apenas 

à curiosidade do público, mas, sim, que seja um meio em que o cidadão que 

receba a notícia possa utilizá-la para uma melhor orientação em sociedade. 

Acrescenta, ainda, que o interesse público deve ser colocado em contraponto 

ao desgaste, tanto material, quanto emocional, que a exposição possa vir a 

causar (2015, p. 285). Importante filósofo francês do século XX, Jean François 

Revel, faz uma diferenciação que, em certa medida, vai ao encontro das ideias 

do ministro Gilmar Mendes. Para Jean François Revel, existe uma diferença 

entre a livre manifestação de pensamento e o direito de informar. A primeira, 

deve ser dada como direito até mesmo aos loucos e mentirosos, o segundo, 

deve ter um caráter muito mais objetivo e com informações exatas e sérias 

(REVEL, 1989, p. 207).  

Oportuno expor, contudo, que a preocupação com a veracidade dos 

fatos e uma ponderação entre o direito de informar e os direitos de 

personalidade não devem ser utilizados como pretexto para a imposição de 

uma censura velada. Nesse aspecto, José Afonso da Silva explana que a 

liberdade de imprensa traz ao jornalista o seu direito de realizar críticas a 

qualquer pessoa, independente do tom adotado, mas especialmente contra 

autoridades e agentes estatais. Afinal, é da própria natureza da atividade de 

imprensa ser uma formadora de opinião pública (2014, p. 958). Em outras 

palavras, pode-se dizer que não é possível que a pretexto de uma proteção de 

                                                                                                                                                                          
[...] 
 XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações 
profissionais que a lei estabelecer; 
 XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando 
necessário ao exercício profissional; 
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direitos fundamentais (direito da personalidade), cometa-se abusos contra a 

liberdade de informação (CLÉVE, 2014, p. 515).  

Por fim, destaca-se que a proteção constitucional aos direitos da 

personalidade deve continuar ilesa, “não havendo possibilidade de ferimento 

por parte de informações que não apresentem nenhuma relação com o 

interesse público ou social, ou ainda, com as funções exercidas por elas” 

(MORAES, 2016, p. 1331). A responsabilização desses emissores de 

informações indevidas, conforme já analisado ao longo do primeiro e do 

segundo capítulo, é medida que que se faz necessária. 

 

3.2.2 A influência da mídia nas investigações 

 

Feita uma breve análise sobre o direito de informar, consubstanciado na 

liberdade de imprensa, torna-se importante que se analise a influência que a 

mídia pode ter sobre as investigações em curso. Seja no aspecto formal, ou, 

até mesmo, nos abalos que pode promover nos direitos da personalidade dos 

investigados, é bem verdade que os impactos da mídia frente os processos 

investigativos podem ser variados e, por vezes, irreversíveis.  

Conforme já diferenciado anteriormente, não existe uma simetria entre a 

devida publicidade do inquérito para que os investigados, defensores e/ou 

interessados tenham acesso, e a publicidade para fins de divulgação pela 

imprensa. Isso se deve ao fato de que em grande parte das vezes a divulgação 

de investigações pela mídia acabam sendo apenas uma busca por audiência, 

sem necessariamente existir um compromisso com a verdade. A mídia, nesses 

casos, vira um “tribunal de exceção” em que as pessoas são condenadas sem 

o direito a qualquer defesa, recurso ou apelo (TOALDO; NUNES; MAYNE, 

2012, p. 8).  O que ocorre é que muitas vezes a imprensa, diferente do que 

desejava Karl Larenz, não efetua um devido confronto entre a importância da 

opinião do público para aquele assunto publicitado, e o prejuízo que será 

causado aos direitos da personalidade a quem tem o seu processo 

investigatório exposto (LARENZ, 1997, p. 78).  

Nas palavras de Marco Antônio Villas Boas, “dar publicidade a um fato 

não provado pode ser mais danoso que o próprio fato realizado” (2006, p. 148). 
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Prossegue o autor, que indiciados, réus e vítimas, se confundem ao serem 

alvos da publicidade da mídia. Divulgar acaba se tornando uma espécie de 

pena, só que ainda mais cruel, porque uma vez que que não é prevista, 

também não apresenta qualquer forma de defesa (2006, p. 149).  

Márcio Thomaz Bastos é outro autor que faz uma importante análise da 

mídia como formadora de opinião frente aos processos de investigação. Visto a 

precisão das suas considerações, transcreve-se integralmente a análise que o 

autor realiza em sua obra Júri e Mídia: 

 
 

[...] julgamento no auge de uma campanha de mídia é levá-lo a 
um linchamento, em que os ritos e fórmulas processuais são 
apenas a aparência da justiça, encobrindo os mecanismos 
cruéis de uma execução sumária. Trata-se de uma pré-
condenação, ou seja, a pessoa está condenada antes de ser 
julgada, tal como bem definido no Black’s Law Dictionary? no 
verbete Trial by news media: é o processo pelo qual o noticiário 
da imprensa sobre as investigações em torno de uma pessoa 
que vai ser submetida a julgamento acaba determinando a 
culpabilidade ou a inocência da pessoa antes de ela ser 
julgada formalmente (1999, p. 115-116). 
 

 

É oportuno, para integral compreensão do problema ora colocado, 

analisar o conteúdo de algumas reportagens jornalísticas que incorrem no 

excesso ora apontado. 

 

3.2.2.1 O Caso da “Prefeita Ostentação” 

 

Caso que ficou amplamente conhecido pelo público, foi o da ex-prefeita 

do Município de Bom Jardim, no Estado do Maranhão, Lidiane Silva. A ex-

prefeita foi investigada (e posteriormente condenada) por improbidade 

administrativa, fraude de licitação, associação criminosa e crime de 

responsabilidade. Todavia, o que chama a atenção fora a maneira como a 

mídia noticiava as investigações envolvendo a ex-prefeita, em que lhe 

atribuíam, em tom pejorativo, o apelido de “Prefeita Ostentação”.  

Ocorre que a suposta vida de “ostentação” da ex-prefeita nunca foi pauta 

das investigações as quais a mídia estava noticiando. Em entrevista concedida 

pelo delegado responsável pela investigação da “Prefeita Ostentação” à BBC 
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Brasil, o agente estatal deu a seguinte declaração: “A presença dela nas redes 

sociais não foi levada em conta em nenhum momento na investigação, nem é 

citada no inquérito. O Instagram da prefeita, para nós, é irrelevante” (SENRA, 

2015). 

Essa declaração chama a atenção, porque pela forma como a 

investigação foi publicitada pela mídia, fez-se com que os telespectadores que 

assistiam aos noticiários fizessem no mesmo momento uma ligação entre os 

crimes cometidos pela ex-prefeita, ao seu estilo de vida de “ostentação”. Já 

naquele momento, influenciados por uma criação da imprensa, a sociedade era 

levada a fazer um juízo de culpabilidade, fazendo uma ligação direta que a vida 

de ostentação da ex-prefeita era bancada pelos crimes que cometia.  

Não diferente foram as manchetes das notícias nos mais acessados 

canais de imprensa do Brasil ao anunciarem a condenação de Lidiane:  

 

 

Figura 2 Principais resultados da pesquisa do termo "Prefeita Ostentação" realizada no portal 

de pesquisa "Google" em 03/06/2018, com alterações feitas pelo autor.  

 

Veja-se bem, não se entra aqui no mérito das acusações pelas quais a 

ex-prefeita foi condenada. O ponto de discussão está no fato de que 

informações que nem sequer eram palco das investigações, foram utilizadas 

como forma de chamar os cidadãos para a notícia, ao mesmo tempo em que já 

o induziam para um juízo antecipado de culpabilidade.  
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Mesmo que a acusada tenha sido, ao final do processo, condenada, no 

momento em que a mídia trouxe à tona a vida de ostentação da ex-prefeita, 

ainda na fase de investigação, ela já levou com que, moralmente, a “Prefeita 

Ostentação” fosse sentenciada. A grande questão era que, naquele momento, 

a acusada ainda não havia sido condenada pelos ilícitos que lhes eram 

atribuídos, e tinha o direito de que sua imagem fosse preservada como 

inocente. 

São precisas, nesse aspecto, as palavras do juiz federal responsável 

pelo caso, Magno Linhares. Ainda na fase de investigação, declarou que o foco 

“na ostentação é interessante, porque mostra que a sociedade está atenta a 

seus gestores. Mas também mostra um aspecto negativo, porque pode ensejar 

em pré-julgamento contra os supostos desvios que estão sendo apurados.” 

(SENRA, 2015). 

 

3.2.2.2 O Caso “Isabela Nardoni” 

 

Neste caso, assim como o anterior, os acusados posteriormente também 

foram declarados como culpados. Todavia, é de se destacar a forma como a 

mídia exerceu uma possível influência na fase de investigações e, quiçá, na 

convicção dos próprios julgadores.  

Isabela Nardoni tinha 5 anos de idade quando fora defenestrada do 6º 

andar do edifício em que morava com seu pai e a sua madrasta. O caso, como 

não poderia ser diferente, causou grande comoção nacional, enchendo a 

manchete de todas as mídias do país. 

Contudo, a arbitrariedade existente está no fato de que na época, 

influenciados por uma imprensa que já tinha feito a população decretar sua 

sentença, fora determinado pelo juiz do caso a prisão provisória dos 

investigados. Ocorre que nessa prisão, não foram respeitados os requisitos 

formais que exige o ordenamento jurídico nacional, estudados em tópico 

anterior, para a decretação da prisão temporária. É o que se depreende da 

própria decisão do magistrado que decretou a medida cautelar: 
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No presente caso concreto, ainda que se reconheça que os 
réus possuem endereço fixo no distrito da culpa, posto que, 
como noticiado, o apartamento onde os fatos ocorreram foi 
adquirido recentemente pelos mesmos para ali estabelecerem 
seu domicílio, com ânimo definitivo, além do fato de Alexandre, 
como provedor da família, possuir profissão definida e emprego 
fixo, além de não ostentarem outros antecedentes criminais 
(https://jus.com.br/tudo/antecedentes-criminais) e terem se 
apresentado espontaneamente à Autoridade Policial para 
cumprimento da ordem de prisão temporária decretada 
anteriormente, isto somente não basta para assegurar-lhes a 
manutenção de sua liberdade durante todo o transcorrer da 
presente ação penal [...] (CONJUR, 2008). 

 
 

Analisando o julgado acima, Maria Rayane de Oliveira Fernandes (2016) 

destaca que o magistrado deixou claro a ausência dos requisitos necessários 

para a prisão cautelar (fumus boni iuris e o periculum in mora), restando 

evidente que a concessão da liminar foi em vista da garantia da ordem pública 

e da gravidade do crime, na época, supostamente cometido. Ocorre que esses 

não são requisitos ensejadores da prisão cautelar.  

Por óbvio, não se nega a gravidade dos fatos imputados e o devido 

dever do Estado em aplicar as sanções devidas na hipótese de confirmação da 

prática de crime. A questão, contudo, é que conforme se observou, não se 

respeitou os devidos preceitos legais ao se determinar a prisão. É que se deve 

deixar claro que nem mesmo a posterior culpa serve como justificativa para a 

prática de arbitrariedades em âmbitos investigativos, afinal, vivemos em um 

Estado democrático, em que as prerrogativas e os direitos fundamentais de 

todos os cidadãos devem ser respeitadas em sua totalidade.  

Também não se pode perder de vista, que com um contínuo discurso 

sensacionalista da mídia e que despertava cada vez mais a ira da sociedade, a 

residência dos familiares dos acusados foram alvo de ataques, assim como o 

advogado de defesa do casal, que foi agredido quando chegara para 

acompanhar o julgamento de seus clientes (FERNANDES, 2016).  

Resta evidente, portanto, que a liberdade de informação deve ser 

defendida como princípio basilar de uma democracia. Porém, tendo por base 

os casos analisados acima, fica claro que essa liberdade não deve ser utilizada 

como forma de propagar qualquer notícia, sem a devida preocupação com os 

danos que poderá ocasionar. Tampouco deve o direito de informar da imprensa 
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ser usado para inflamar a sociedade, contra quem quer que seja, antes de um 

juízo definitivo de culpa ser estabelecido.  

 

3.3 Mas afinal: o Estado é civilmente responsável por exposição abusiva 

de investigados na mídia? 

 

Estudado os principais meios de investigação brasileiros e feita uma 

breve análise sobre o papel da mídia perante às investigações, passa-se à 

resposta do questionamento que circundou todo este trabalho: o Estado é 

civilmente responsável pela exposição abusiva de investigados na mídia? 

Antes de começar a responder esse questionamento, faz-se importante realizar 

uma divisão conceitual entre atos do Estado jurisdicionais e atos estatais não 

jurisdicionais.  

A legislação brasileira e algumas importantes decisões dos tribunais 

pátrios consolidaram a tese de que, em regra, não existe responsabilidade do 

Estado por atos jurisdicionais (Di Pietro, 2014, p. 737). Segundo estudo de 

Lucas Rocha Furtado, a atual tese vigente em todos os tribunais pátrios e 

repetida ao longo dos últimos anos, é a de que “A responsabilidade do Estado 

não se aplica aos atos do Poder judiciário em sua função jurisdicional, a não 

ser nos casos expressamente declarados em lei”43 (FURTADO, 2016, p. 906). 

Esses casos seriam aqueles previstos na Constituição Federal em seu inciso 

LXXV, artigo 5º, que aborda especificamente a responsabilidade do Estado por 

erro judicial: “O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como 

o que ficar preso além do tempo fixado na sentença” (BRASIL, 1988).  

A lógica da ideia de irresponsabilidade do Estado por atos jurisdicionais 

repousa no fato de que, contra um ato jurisdicional equivocado, a parte 

interessada pode buscar sua reversão pelos instrumentos processuais 

cabíveis. Existe, portanto, formas processuais próprias (recursos) para reverter 

erro in procedendo e in judicando, de forma que se o interessado não logra 

êxito em fazê-lo, não se pode imputar eventual responsabilidade contra o 

Estado. 

                                                           
43 STF: "O princípio da responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos do Poder 
Judiciário, salvo os casos expressamente declarados em lei. Orientação assentada na 
jurisprudência do STF" (STF, 1999) 
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Por essa razão, o primeiro aspecto a ser enfrentado é saber se a 

investigação (seja através do Inquérito Policial, seja através do Inquérito Civil), 

pode ser qualificada como um ato jurisdicional. Nesse sentido, faz-se válido 

destacar didática divisão que é realizada por Sérgio Cavalieri Filho. Para o 

autor, é preciso que se divida atividade jurisdicional e atividade judiciária.  

A primeira, seria aquela que “é realizada exclusivamente pelos juízes, 

através de atos judiciais típicos, como decisões, sentenças, liminares, 

acórdãos, específicos da função de julgar” (2015, p. 292). A segunda, seria 

aquelas atividades que compreendem “os casos de denegação da justiça pelo 

juiz, negligência no exercício da atividade, falta de serviço judiciário, desídia 

dos serventuários, mazelas do aparelho judicial”. Para o autor, seria apenas na 

segunda divisão que estaria presente a responsabilidade objetiva do Estado 

(2015, p. 296). É esta a linha seguida nesta pesquisa.  

Isso, porque, a partir de conceitos delimitados no tópico anterior que 

estudou as investigações no ordenamento jurídico brasileiro, concebeu-se que 

este trata-se de uma fase pré-processual, sendo uma investigação de natureza 

administrativa que ocorre em momento anterior à provocação da jurisdição. A 

finalidade do Inquérito, em uma última instância, é a de apurar a materialidade 

e autoria do fato, para assim formar o convencimento do acusador.  

Por essa razão, e também embasado em todo o estudo feito sobre a 

Responsabilidade Civil do Estado no capítulo I, defende-se que os atos 

investigatórios não são abarcados pela ideia de atos do Poder Judiciário em 

sua função jurisdicional, consequentemente afastando a ideia de não 

responsabilização. Estariam, portanto, os atos investigativos, e os agentes 

praticantes dos mesmos, vinculados à responsabilidade objetiva, que é 

inerente, em regra, aos atos do Estado.  

Feito esse breve esclarecimento, passa-se ao estudo de situações e 

casos em que a Responsabilidade do Estado pela exposição abusiva de 

investigados na mídia mostra-se medida necessária. 

 Sem ter o objetivo de exaurir o tema e as hipóteses existentes, optou-se 

nesta pesquisa por analisar três situações que poderiam, ou, em alguns casos, 

até ensejaram, a responsabilidade do Estado. Essas hipóteses seriam: (i) a 

divulgação de atos de investigação acompanhada de um juízo de culpabilidade, 
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ferindo a presunção de inocência; (ii) divulgação de investigação que é 

realizada de maneira imprudente, negligente e/ou com imperícia; e, (iii) a 

divulgação de investigação com desvio de finalidade, isso é, quando a pretexto 

de informar, o agente usa a investigação para fins de autopromoção e 

autobenefício. 

Passa-se ao estudo dessas hipóteses.  

 

3.3.1 O caso da “Escola Base” e a investigação que fere a presunção de 

inocência.  

 

             O polímata Rui Barbosa, na sua obra “Oração aos moços”, anota: 

 
 

Não sigais os que argumentam com o grave das acusações, 
para se armarem de suspeita e execração contra os acusados; 
como se, pelo contrário, quanto mais odiosa a acusação, não 
houvesse o juiz de se precaver mais contra os acusadores, e 
menos perder de vista a presunção de inocência, comum a 
todos os réus, enquanto não liquidada a prova e reconhecido o 
delito (1999, p. 41) 

 
 

Nesse sentido, e conforme visto, brilhantemente posto em palavras por 

Rui Barbosa, a primeira hipótese a ser analisada é a da investigação que fere o 

princípio da presunção de inocência.  

Carnelutti, ainda no final do último século, já analisava a força 

destruidora que a imprensa, com base em informações indevidas fornecidas 

pelo Estado, poderia causar a um indivíduo. Em trecho de sua obra As misérias 

do Processo Penal, o autor relata: 

 
 

Assim, a descoberta do delito, de dolorosa necessidade social, 
se tornou uma espécie de esporte; as pessoas se apaixonam 
como na caça ao tesouro; jornalistas profissionais, jornalistas 
diletantes, jornalistas improvisados não tanto colaboram quanto 
fazem concorrência aos oficiais de polícia e aos juízes 
instrutores e, o que é pior, aí fazem o trabalho deles. Cada 
delito desencadeia uma onda de procura, de conjuntura, de 
informações, de indiscrições. Policiais e magistrados, de 
vigilantes se tornam vigiados pela equipe de voluntários 
prontos a apontar cada movimento, a interpretar cada gesto, a 
publicar cada palavra deles. As testemunhas são encurraladas 
como a lebre de cão de caça; depois, muitas vezes sondadas, 
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sugestionadas, assalariadas. Os advogados são perseguidos 
pelos fotógrafos e pelos entrevistadores (1995, p. 45).  

 
 

Aproveitando as palavras de Carnelutti, é que se destaca que no dia 26 

de março de 1994, duas mães de alunos que estudavam na “Escola Base” 

dirigiram-se à 6ª Delegacia de Polícia em São Paulo, noticiando que seus 

filhos, crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos, estavam sendo vítimas de abuso 

sexual por parte de alguns funcionários da escola em que estudavam, no bairro 

do Cambuci, em São Paulo.  

 O caso se desenhou após o filho de uma das denunciantes, de 4 

(quatro) anos de idade, ter simulado nela a realização de atos sexuais. Ao 

questionar o filho em que local ele teria visto aquilo, a criança respondeu que 

havia sido na televisão. Pressionando o filho para uma resposta mais completa, 

a criança disse que, na realidade, havia sido em um vídeo na casa de um dos 

colegas de sala, durante o período em que deveria estar na escola (BARBOSA, 

2014). 

 Nisso, a mãe dessa primeira criança procurou os pais do outro aluno 

que estava envolvido na situação. Estes, após conversar com o filho, chegaram 

às mesmas conclusões da primeira mãe: seu filho também estava sofrendo 

abusos (BARBOSA, 2014). Fora aí que as mães dessas duas crianças 

noticiaram o fato de que a van escolar, que era de responsabilidade da 

administração da escola, ao invés de ter levado os seus filhos até o 

estabelecimento de ensino, os levou para uma casa não identificada, em que 

os mesmos teriam assistido a vídeos pornográficos e sofrido abusos 

(BARBOSA, 2014). 

 Acompanhado das mães denunciantes e de porte de todas essas 

informações, o delegado procedeu às diligências, inclusive determinando a 

realização de um exame de corpo delito nas crianças, e fazendo buscas na 

escola e na residência dos acusados. Todavia, não fora encontrado qualquer 

indício de que algo ilícito tivesse ocorrido (BARBOSA, 2014). 

Eis que então, inconformadas com a “falta de ação” policial, as mães 

procuraram a mídia como forma de publicitar o caso. Ligaram para a emissora 

de televisão Rede Globo, ao passo em que no final daquele mesmo dia da 
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ligação, apareceu para cobrir o caso equipe liderada por repórter da referida 

emissora (BARBOSA, 2014).  

Em análise desse caso, na obra Escola Base: os abusos da imprensa, o 

autor Alex Ribeiro evidencia que se tratava de “uma notícia de impacto: 

crianças de classe média estariam sofrendo abusos sexuais justamente dos 

responsáveis por uma escolinha, que deveriam zelar pela sua integridade” 

(1995, p. 47).  

Foi então, no centro de todas as atenções e com os holofotes voltados a 

si, que o delegado responsável pelo caso ignorou a presunção de inocência 

que deve estar vinculada uma investigação criminal, conforme já analisado no 

início deste capítulo. Com a mídia voltada às suas declarações, o delegado 

iniciou uma série de entrevistas para a imprensa, apresentando informações 

eivadas de um juízo prévio de culpabilidade.  

O delegado afirmou, diferente do que concebeu numa primeira 

oportunidade, que o Instituto Médico Legal havia comprovado que as crianças 

haviam sofrido abusos sexuais. Conforme soube-se mais tarde, o que 

embasava essa sua declaração “não se tratava do laudo oficial do IML, mas 

apenas de um telex absolutamente inconclusivo que dizia que os hematomas 

no reto do menino poderiam ter sido causados por atos libidinosos” 

(BARBOSA, 2014, grifo acrescido). Ademais, em outras inúmeras 

oportunidades o delegado fez uma série de declarações com alto juízo de 

culpabilidade, levando a opinião pública a condenar os acusados (BAYER; 

ALQUINO, 2014) 

No dia 29 de março, uma terça-feira, o programa Jornal Nacional" do 

canal televisivo Rede Globo transmitiu a notícia do suposto abuso sexual pela 

primeira vez (CASTRO, 2016, p. 27). Ao longo da semana, e segundo 

levantamento realizado por Sílvio Henrique Barbosa (2014), o suposto crime foi 

noticiado nos principais meios de comunicação nacionais da seguinte maneira: 

(i) Folha da tarde: “Perua escolar carregava crianças para orgia”; (ii) O Estado 

de São Paulo: “Crianças sofrem abuso na escola”; (iii) Revista Veja: "uma 

escola de horrores". Além disso, e talvez a manchete mais impactante pelo 

sensacionalismo e descompromisso com a verdade, tenha sido a seguinte 

capa do jornal Notícias Populares:  



115 
 

   
 

 

 

Figura 3 Manchete vinculada no jornal "Notícias Populares" (SILVESTRE, 2017) 

 

Como não poderia ser diferente, na quarta-feira daquela semana, no dia 

30 de março, a Escola Base sofria o primeiro de uma série de atos de 

vandalismos (BATISTA JUNIOR; COSTA, 2017). Além disso, a casa de um dos 

acusados foi pichada com os seguintes dizeres: 

 

 

Figura 4 Residência de um dos acusados do caso "Escola Base" é pichada (BATISTA JUNIOR; 

COSTA, 2017) 

 

Colocando uma pá de cal em qualquer possibilidade de defesa perante a 

sociedade que pudesse existir por parte dos investigados, na terça feira 
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daquele ano de 1994, mais precisamente no dia 5 de abril, e exatamente após 

uma semana em que a imprensa começou a noticiar o caso, o delegado 

responsável solicitou a prisão temporária dos acusados. O pedido fora acatado 

pelo magistrado Galvão Bruno (BARBOSA, 2014). O estrago estava feito.  

Porém, em meio a todo esse cenário, chama a atenção a declaração 

realizada pelo jornalista Luís Nassif para a rede de televisão Bandeirantes no 

dia 5 de abril de 1994 e transcrita por Marcus Felipe de Souza Castro: 

 
 

Bom, hoje eu não vou falar de economia, vou falar de um 
assunto que me deixa doente. Toda a imprensa está há uma 
semana denunciando donos de escola que presumivelmente 
teriam cometido abuso sexual contra crianças de quatro anos. 
Toda a cobertura se funda em opinião da polícia. Está havendo 
um massacre. Mais que isso, está havendo um linchamento. 
Se eles foram culpados, não é mais que merecido. E se não 
forem? Uma leitura exaustiva de todos os jornais mostra o 
seguinte: não há até agora nenhuma prova conclusiva de que a 
criança foi violentada por adulto. Não há nenhuma prova 
conclusiva contra as pessoas que estão sendo acusadas. Tem-
se apenas a opinião de policiais que ganharam notoriedade 
com denúncias e, se eventualmente se descobrir que as 
denúncias são falsas, vão ter muita dificuldade de admitir. Por 
isso, a melhor fonte não é a polícia neste momento. A imprensa 
deve às pessoas que estão sendo massacradas, no mínimo, 
um direito de defesa, de procurar versões fora da polícia. 
Repito: é possível que as pessoas sejam culpadas. Mas é 
possível que sejam inocentes. E se forem inocentes? (2016, p. 
28-29).  

 
 

As palavras de Nassif caem como uma luva em um cenário em que, 

movida por declaração infeliz do agente estatal e por uma imprensa sedenta 

por audiência, a população já havia dado sua sentença condenatória aos 

investigados. Ademais, as preocupações do mencionado jornalista eram 

fundamentadas. É que com o fim das investigações, nada fora comprovado.  

Com a falta de provas, o juiz revogou a ordem de prisão e o Estado 

afastou o delegado que até então conduzia as investigações. Foi então que se 

constatou, através de novos peritos, que a única “prova” existente até então, o 

laudo inconclusivo do Instituto Médico Legal, também estava eivado de vícios. 

Isso, porque, comprovou-se que as lesões na região do anus de uma das 

crianças teriam sido causadas por constipações intestinais (BARBOSA, 2014).  
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Em 22 de junho daquele ano a polícia deu fim ao Inquérito, concluindo 

que não houve crime e que todos os acusados eram inocentes (BARBOSA, 

2014). Não havia mais o que ser feito, a reputação daquelas pessoas estava 

manchada para sempre. 

Após o fim do Inquérito, os acusados ajuizaram ação de indenização 

contra alguns órgãos da imprensa e contra o Estado. Pela pertinência para o 

tema, analisa-se apenas o pedido de indenização em que o Estado de São 

Paulo figurou como parte passiva. 

Conforme já relatado, o pedido de indenização contra o Estado se deu 

uma vez que em 29 de março de 1994, o delegado responsável pela condução 

das investigações deu declaração à imprensa afirmando que houvera violência 

sexual contra as crianças (STJ, 2002).  

A ação indenizatória contra o Estado chegou ao Superior Tribunal de 

Justiça na forma de Recurso Especial e teve seu julgamento final realizado no 

dia 19 de novembro de 2002, condenando o Estado paulista a indenizar os 

proprietários da escola Base. Do voto da ministra relatora Eliana Calmon, 

evidencia-se o motivo que ensejou o pleito indenizatório. A Ministra relatora é 

taxativa ao declarar a conduta reprovável com que agiu o agente estatal: 

 
 

O pleito indenizatório teve como causa de pedir a 
irregularidade na condução de um Inquérito Policial, que levou 
a trágicas conseqüências. E isto porque o agente estatal, o 
Delegado de Polícia que conduziu o processo, sem provas 
precisas e antes mesmo do final das investigações, de forma 
irresponsável, divulgou para a imprensa resultados duvidosos 
do seu trabalho, resultados estes que chegaram à imprensa de 
forma sensacionalista, como sendo de conclusão final, quando 
em verdade estavam as investigações policiais ainda em curso, 
no final das quais foram os autores inocentados das levianas 
acusações. O que levou os litigantes ao absurdo de serem 
repudiados e quase linchados pela população, perdendo 
não só a honra, mas o estabelecimento de ensino e o 
sossego de viver honesta e tranqüilamente, não foi a 
veiculação jornalística provocada pela imprensa, e sim a 
irresponsável conduta do agente estatal  
[...] 
A segurança transmitida pelo Delegado, ao narrar com suas 
próprias palavras o que apurava, deu à imprensa o respaldo 
necessário à divulgação no dia 29 de março de 1994. Os 
jornais do dia seguinte divulgaram amplamente os fatos, 
com base nas palavras do Delegado, que afirmou estar 
provada a materialidade do crime de violência sexual [...] 
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As revelações do Delegado, noticiadas pela imprensa na 
mesma proporção sensacionalista da revelação estatal, 
provocaram, dois dias depois da primeira reportagem, a 
destruição do prédio da escola pela população indignada (STJ, 
2002, grifo acrescido). 

 
 

Do voto da relatora, também fica evidenciado que o Delegado não se 

ateve às prerrogativas que devem ser seguidas ao se conduzir uma 

investigação, conforme estudado no início desse capítulo. Além disso, não fez 

devida ponderação entre o dever de publicidade dos atos que eram praticados 

em nome do Estado, com os direitos da personalidade dos investigados, 

conforme já estudado ao se analisar o instituto da ponderação no capítulo II.     

No mais, segundo reportagem datada de 2014, as vítimas sofreram e até 

hoje sofrem com as consequências da investigação: problemas emocionais que 

não permitem com que durmam à noite; síndrome de pânico e medo de sair à 

rua para encontrar seu advogado, chegando até mesmo a montar esquemas 

de disfarce; aumento de peso e, mais do que isso, os investigados nunca mais 

conseguiram trabalhar na área da educação. Ademais, um dos filhos dos 

acusados, “durante todo o sensacionalismo da imprensa, começou a comer 

com as mãos, pois soube que era assim que seus pais comeriam quando 

fossem presos” (BAYER, AQUINO, 2014).  

Nesse aspecto, e feita a devida análise do caso, fica evidenciado que 

além dos problemas já destacados com a condução do Inquérito e com o dever 

de publicidade versus direitos da personalidade dos investigados, a 

investigação ainda desrespeitou um dos mais basilares princípios de um 

Estado democrático de direito: o princípio da presunção de inocência. 

Mencionado princípio está positivado nos incisos LVII e LXI do artigo 5º da 

Constituição Federal Brasileira: 

 
 

Art. 5º: [...] 
LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em 
julgado de sentença penal condenatória [...]  
LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por 
ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária 
competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime 
propriamente militar, definidos em lei (BRASIL, 1988).  
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Segundo Eugênio Pacelli de Oliveira, esse princípio tem sua origem 

mais marcante na Revolução Francesa e na queda do Absolutismo (2015, p. 

497). Paulo Rangel (2015, p. 24), ainda destaca que essa previsão ficou 

consignada no artigo 9º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão:  

 
 

Todo o homem é considerado inocente, até ao momento em 
que, reconhecido como culpado, se julgar indispensável a sua 
prisão: todo o rigor desnecessário, empregado para a efetuar, 
deve ser severamente reprimido pela lei.  

 
 

Também seguindo nessa linha, apresenta Marco Antônio Villas Boas 

que a presunção de inocência nada mais é que uma forma eficaz de se 

combater atos levianos que tenham como objetivo condenar um cidadão até a 

ocorrência de um julgamento definitivo (2006, p. 70).  

Para Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar, o princípio da 

presunção de inocência da origem para duas regras: (i) probatória, a parte que 

acusa, em regra geral, tem o ônus de provar a culpabilidade do acusado; e, (ii) 

de tratamento, segundo a qual ninguém será culpado sem o devido trânsito em 

julgado. Dessa última previsão, origina-se o impedimento de qualquer juízo 

condenatório ou de culpabilidade antecipado, como o que fora feito pelo 

delegado do caso que se analisou acima (2014, p. 61).  

Além disso, deve-se registar o exposto por Eugênio Pacelli de Oliveira, 

ao afirmar que a presunção de inocência deve ser considerada “em todas as 

fases do processo penal ou da persecução pena, abrangendo, assim, tanto a 

fase investigatória (fase pré-processual) quanto a fase processual propriamente 

dita (ação penal)” (2015, p. 497).  

No caso analisado, em muito influenciado por uma pressão midiática, o 

agente estatal deixou de lado o princípio acima conceituado, expondo, já na 

fase de investigação, um juízo de culpabilidade. Por essa razão, restou 

configurada, nesse cenário, a Responsabilidade Civil do Estado.  

 

3.3.2 Operação “Ouvidos Moucos” e a publicização de investigação que é 

realizada de maneira imprudente, negligente e com imperícia. 
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Marco Antônio Villas Boas (2006), na sinopse de sua obra “O Réu como 

vítima”, apresenta o seguinte trecho: 

 
 

A verdade é que a singela investigação, não conduzida sob os 
cuidados necessários, pode ser uma grande fábrica de danos 
morais e materiais. A apuração criminal descuidada tem o dom 
de ferir a honra das pessoas e submetê-las aos holofotes do 
sensacionalismo. Ocorre, em consequência, a aplicação de 
uma pena antecipada, ainda que o decreto sentencial 
reconheça o puro estado de inocência. Mesmo não constatada 
a culpa, a sociedade condena.  

 
 
Com base nos ensinamentos acima, passa-se à análise do segundo 

caso a ser estudado: a operação deflagrada na Universidade Federal de Santa 

Catarina, intitulada operação “Ouvidos Moucos”. O nome da operação deu-se 

em alusão direta ao ex-Reitor investigado.  

Visto ser o ex-Reitor a principal figura pública envolvida na operação, o 

que, por conseguinte, lhe gerou mais danos com a exposição abusiva na mídia, 

destaca-se que o estudo será mais dirigido ao impacto ocorrido na imagem 

deste investigado.  

O caso a ser analisado começou a ser desenhado no dia 14 de 

setembro de 2017, quando a Polícia Federal deflagrou a operação Ouvidos 

Moucos, que investigava suposto esquema criminoso que teria desviado 

R$80.000.000,00 (oitenta milhões de reais) dos cofres da Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC) (WEINBERG; BUSTAMANTE; MOLICA, 2018, p. 

72). Tratava-se do Inquérito Policial nº 5018469-32.2016.4.04.7200.  

Nessa operação, foram presos temporariamente 7 (sete) pessoas, 

incluindo o então reitor da UFSC, Luiz Carlos Cancellier de Olivo.  

Todavia, o que nesse primeiro momento chama a atenção para a 

responsabilização do Estado, encontra-se na seguinte publicação realizada 

pela página oficial da Polícia Federal na rede social Facebook: 
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Figura 5 Postagem publicada na página oficial da Polícia Federal  

na Rede Social "Facebook" 

 

Isso é: a Polícia Federal divulgou em sua página oficial que a 

investigação da Operação Ouvidos Moucos combatia o desvio de mais de 

oitenta milhões de reais, ainda que esse valor, conforme descobriu-se 

posteriormente, tratava-se na verdade de todo o montante que fora repassado 

ao programa de Ensino à Distância (EaD) durante os mais de dez anos de 

duração do mesmo (WINBERG; BUSTAMANTE; MOLICA, 2018). Em 

complemento, os policiais que conduziram a investigação não só deram uma 

coletiva à imprensa para falar que o principal investigado era o então Reitor, 

como avisou-se de antemão a própria imprensa que executaria as prisões, para 

que a mídia acompanhasse os atos.  

A grande imprensa reproduziu as informações divulgadas pela Polícia 

Federal. Isso é, publicitou-se na grande mídia que o Reitor da Universidade 

Federal de Santa Catarina estava envolvido em um esquema que desviou 

oitenta milhões de reais dos cofres públicos: 
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        Figura 6 Capa do Jornal Notícias do Dia em edição de 15 de setembro de 2017. 

 

O Jornal a "Folha de São Paulo" seguiu no mesmo caminho, divulgando 

no dia 14/09/2017 reportagem que trazia em seu texto o seguinte conteúdo:  

 
 

A Polícia Federal prendeu o reitor da UFSC (Universidade 
Federal de Santa Catarina), Luiz Carlos Cancellier de Olivo, e 
outras seis pessoas ligadas à instituição nesta quinta-feira (14). 
Segundo a PF, o grupo é suspeito de desviar recursos que 
deveriam ser investidos em programas de EAD (Educação a 
Distância). A operação apura extravio de repasses do governo 
federal para cursos da modalidade a distância ofertados pela 
universidade que atingiriam R$ 80 milhões (FOLHA DE SÃO 
PAULO, 2017). 
 
 

Atualmente, ao acessar essa mesma reportagem, o leitor se depara com 

o seguinte aviso: “Erramos: esse conteúdo foi alterado” (FOLHA DE SÃO 

PAULO, 2017). É que, passados mais de 20 (vinte) dias da publicação da 

primeira reportagem, no dia 06/10/2017, a Folha de São Paulo emitiu nota de 

rodapé explicando que havia deixado de informar que o reitor era investigado 

por suspeita de interferir na investigação, e não no desvio em si. 

Não seja apenas isso, e conforme já relatado, a delegada responsável 

pela investigação ainda solicitou a prisão temporária dos investigados, o que 

incluiu a de Luiz Carlos Cancellier de Olivo. O fundamento era a garantia do 
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prosseguimento das investigações. A prisão, após acatada pela Justiça 

Federal44 foi relaxada pela juíza Marjorie Freiberguer45. Mencionado 

acontecimento era apenas o que faltava para que os investigados, em especial 

o ex-Reitor da UFSC, fossem sentenciados culpados pela sociedade. 

Em reportagem assinada por Roelton Maciel (2017) ao site de notícias 

Click RBS, e que abre com o seguinte questionamento “O que justificaria uma 

figura pública, sem antecedentes criminais e com uma biografia reconhecida na 

comunidade, a ser algemada e levada à cadeia antes de um julgamento?”, 

inúmeras entidades e figuras jurídicas manifestaram-se sobre o caso.  

Para o defensor público-geral de Santa Catarina, Ralf Zimmer Junior, 

Cancellier e os demais investigados poderiam ter sido submetidos ao 

monitoramento por tornozeleiras eletrônicas, sem a necessidade das prisões 

temporárias que levaram os investigados ao julgamento moral da sociedade 

antes de qualquer condenação. Seguiu na mesma linha o presidente da 

OAB/SC Paulo Brincas, para quem “Normalmente, a prisão é uma 

consequência da investigação. O que se tem visto hoje é o contrário. É a prisão 

para começar a investigação.” (MACIEL, 2017). 

Do outro lado, contudo, entidades também defenderam os rumos da 

operação. Segundo o procurador do Ministério Público de Contas de Santa 

                                                           
44 [...] Com base na Lei 7.960/89, art. 1º, inc I, a decretação de PRISÃO TEMPORÁRIA por 5 
(cinco) dias, em relação às pessoas abaixo, que efetivamente detêm o controle da organização 
(ou estavam há até pouco tempo em referido controle), dos dados, informações, e podem 
efetivamente interferir na coleta das provas, combinar versões e mais do que já fizeram, 
intimidar os docentes vitimados pelo grupo criminoso. Em sendo deferida a medida por esse d. 
Juízo, pleiteamos que nos seja autorizado a liberar os presos, após seus interrogatórios, em 
sendo constatada a ausência dos perigos aqui descritos. Por outro lado, também pleitearemos, 
se for o caso, a partir dos elementos colhidos, prorrogação ou conversão em prisão preventiva 
[...] (JFSC, 2017) 
45 No caso da investigação que está sendo levada a efeito em relação aos investigados presos 
temporariamente, já houve a prisão e foram prestadas as declarações na Polícia Federal, bem 
como realizada busca e apreensão de documentos, celulares, "tablets" etc. A própria Delegada 
da Polícia Federal no Evento 2 (Representação Busca2) requereu fosse autorizada a liberação 
de todos os presos após seus interrogatórios. Entretanto, após instada a manifestar-se nesse 
procedimento, a Delegada da Polícia Federal insistiu na continuidade da prisão em virtude do 
prosseguimento da investigação e necessidade da oitiva de pessoas envolvidas na operação. 
Vale lembrar, no entanto, que a prisão é medida extrema, de ultima ratio, que demanda 
fundamentos  sólidos o suficiente para superar a garantia constitucional de ir e vir. No presente 
caso, a Delegada da Polícia Federal não apresentou fatos específicos dos quais se possa 
defluir a existência de ameaça à investigação e futuras inquirições. 
Com o cumprimento das medidas, o fundamento para a outorga da prisão temporária para 
assegurar a eficácia das diligências requeridas e deferidas, mencionado na decisão do Evento 
11, deixou de existir. Por isso, está ausente o requisito para a manutenção da prisão (JFSC, 
2017) 
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Catarina, Diogo Roberto Ringenberg, ele estudou por contra própria outras 10 

medidas cautelares alternativas, mas considera que era indispensável a prisão 

do Reitor. Segundo o procurador, por ser o representante em instância máxima 

da UFSC, ele conseguia ter acesso a qualquer servidor e setor da Federal de 

Santa Catarina (MACIEL, 2017). Segue na mesma linha a Associação Nacional 

dos procuradores da República, através de seu presidente José Robalinho 

Cavalcanti. Para o procurador, “Não há como uma universidade importante de 

Santa Catarina ser investigada, uma pessoa no cargo de reitor ser investigada, 

sem que isso tenha repercussão” (MACIEL, 2017).  

Mais recentemente, na edição 2580, de 02/05/2018, a revista VEJA 

publicou reportagem em que fez uma análise das quase 6000 páginas do 

Inquérito Policial e das 800 páginas do relatório final da investigação. Segundo 

a reportagem assinada por Monica Winbergeg, Luisa Bustamante e Fernando 

Molica, “As razões que levaram o reitor à prisão não ultrapassaram o terreno 

das suspeitas mesmo depois de sete meses de investigação” (2018, p. 76).  

De toda forma, e feita a devida análise do caso, faz-se importante 

destacar os atos que foram cometidos pelo Estado nessa situação que levam a 

sua responsabilização. Nesse aspecto, faz-se uma análise da imprudência, 

imperícia e negligência com que agiu a Polícia Federal ao divulgar informação 

inverídica em página oficial.  

Resta caracterizada a imprudência ao passo em que a Polícia Federal 

divulgou informação inverídica em página oficial, conforme ocorrido com a 

associação da prisão do reitor a supostos desvios de R$80.000.000,00 (oitenta 

milhões de reais), quando o reitor não era acusado formalmente de participar 

dos desvios (lembre-se que isso teria se dado início antes do mesmo assumir a 

reitoria) e, nem mesmo, o valor do suposto desvio era esse. Isso, porque, 

segundo Rogério Greco a imprudência trata-se da “conduta positiva praticada 

pelo agente que, por não observar o seu dever de cuidado, cause resultado 

lesivo que lhe era previsível” (2015, p. 259). 

A informação da operação também pecou pela negligência porque os 

investigadores não tomaram o cuidado de ressalvar, na notícia posteriormente 

replicada em todas as mídias, que o valor de oitenta milhões era o total de 

recursos do programa de Ensino à Distância, e que o valor da suposta ilicitude 
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seria muito inferior. Nesse aspecto, a negligência está configurada ao se levar 

em conta que segundo a doutrina está se trata do “deixar de fazer aquilo que a 

diligência normal impunha” (GRECO, 2015, p. 259) 

E, por fim, a investigação pecou pela imperícia ao passo em que ao 

divulgar a informação em sua página oficial de valor que não correspondia a 

realidade, a Polícia Federal não levou em conta aquilo que sabia ou deveria 

saber, isso é, as reais informações daquilo que investigava. Como conceitua 

Rogério Greco, a imperícia configura-se porque ocorreu uma inaptidão na 

informação que foi repassada (GRECO, 2015, p. 259).  

Para Paulo Queiroz, todavia, a imprudência seria algo tão amplo, que 

abarcaria também a negligência e a imperícia, destacando, inclusive, que 

doutrinas estrangeiras, como a Espanhola, não fazem essa diferenciação 

(2015, p. 291). Porém, importante se faz destacar entendimento que é 

apresentado por Julio Fabbrini Mirabete, para quem essas três modalidades 

possuem limites bastante imprecisos e podem estar coexistindo no mesmo fato 

(2006, p. 146).  

Enfim, o ponto é que independente dessas divergências doutrinárias, a 

informação que não correspondia à realidade lançada pelo órgão estatal, foi 

fonte primária para uma série de reportagens da imprensa. Conforme já 

relatado, essas reportagens levaram à sociedade em geral a acreditar em 

informação falsa e promover um julgamento moral sobre questão inexistente.   

Ademais, e sem perder de vista o exposto até então, ainda deve-se 

destacar o próprio nome da operação. É que segundo o dicionário DICIO 

(2018) a palavra “moucos” possui como significado “Surdo; indivíduo que não 

escuta bem; quem não ouve. Que não consegue ouvir ou escutar 

perfeitamente”. Ou seja, apesar da operação investigar desvios de recursos 

nos programas de educação à distância, que conforme visto, trata-se de crime 

do qual o ex-Reitor não era acusado, a Polícia Federal optou por nomear a 

operação em referência direta à Luiz Carlos Cancellier de Olivo. Resta evidente 

nesse caso uma já predisposição da Polícia Federal em estar ligando a 

imagem do reitor aos desvios, associando-o aos supostos crimes investigados.  

Não se tem ainda como prever os rumos que a Operação “Ouvidos 

Mouco” seguirá, e seria irresponsabilidade condená-la irrestritamente já nesse 
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momento, mas a verdade é que em seu caminho ela já deixou sentenças, 

sendo todas, até agora, condenatórias. O veredito mais grave teve suas 

consequências sentidas no dia 02 de outubro de 2017, quando Luiz Carlos 

Cancellier de Olivo, então reitor da Universidade Federal de Santa Catarina e 

principal figura exposta pela investigação, suicidou-se (BÚRIGO; ÁVILA, 2017). 

 

3.3.3 O caso “Protógenes Queiroz x Daniel Dantas” e a investigação que é 

realizada com desvio de finalidade.  

 

Conforme evidenciado em tópico anterior, a investigação, seja em 

âmbito criminal ou civil, trata-se de conjunto de diligências que visa investigar a 

existência de um ato que esteja em desencontro às normas jurídicas. As 

investigações seguem uma série de procedimentos e características, também 

já anteriormente estudadas, como forma de garantir que a sua função 

primordial, que é esclarecer os fatos ocorridos, seja a única pretendida pelo 

agente investigador. De toda forma, em âmbito nacional, já ocorreram casos 

em que a investigação foi utilizada para fins de autopromoção e autobenefício 

do agente investigador, em verdadeiro desvio de finalidade do instituto.  

Caso que engloba cenário relatado acima, é o que envolveu o ex-

delegado da polícia Federal Protógenes Queiroz e o banqueiro Daniel Dantas.  

Protógenes Queiroz, ex-delegado da Polícia Federal, comandou 

operação que fora deflagrada na manhã do dia 8 de julho de 2008, a operação 

Satiagraha, nome dado ao Inquérito Policial Federal nº 2007.61.81.0001285. 

Essa investigação iniciou como desdobramento do conhecido caso do 

mensalão, e a partir de documentos que foram encaminhados à Procuradoria 

da República de São Paulo pelo Supremo Tribunal Federal (O GLOBO, 2017).  

Sob o comando de Protógenes Queiroz a Polícia Federal prendeu o 

banqueiro Daniel Dantas, além do ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta, sobre a 

acusação de envolvimento em um esquema que envolveu lavagem de dinheiro, 

evasão de dividas, sonegação fiscal e formação de quadrilha. Fora por meio 

dessa investigação que Protógenes Queiroz “fez fama como o delegado que 

combatia o mal da corrupção” (MACEDO; AFFONSO, 2015). 
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Ocorre que Protógenes Queiroz acabou afastado da operação 

Satiagraha porque, segundo inquérito da Polícia Federal e acusação do 

Ministério Público acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, o delegado teria 

vazado informações da operação para à imprensa e teria realizado escutas 

com a participação de agentes da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) 

(STF, 2014).  

Retira-se do voto do relator do caso, Ministro Teori Zavascki, em ocasião 

de julgamento no Supremo Tribunal Federal, que: 

 
[...] resulta inequívoco que houve comunicação à imprensa e 
até pedido de ajuda para a realização da filmagem de reunião 
em um restaurante paulista entre pessoas envolvidas nos fatos 
da investigação criminal de que se cogitava. Do mesmo modo, 
houve comunicação à imprensa da realização de diligências 
policiais no dia do desencadeamento da assim denominada 
"Operação Satiagraha". Além disso, efetivamente aconteceu a 
edição dessa filmagem depois entregue ao juízo criminal da 
outra demanda penal, com cortes (STF, 2014). 

 
 
Esses crimes confirmados pelo Supremo Tribunal Federal, são os 

mesmos que em declaração à imprensa, ainda no final da década passada 

(G1, 2009), os procuradores responsáveis pela denúncia afirmavam que 

Protógenes Queiroz cometeu: (i) violação ao sigilo funcional ao repassar 

informações da operação sigilosa aos jornalistas; e, (ii) alterou um dos vídeos 

produzidos durante a investigação.  

O primeiro vazamento deu-se porque Protógenes Queiroz convidou um 

produtor da emissora de televisão Rede Globo para fazer a gravação de um 

dos encontros ocorridos entre dois emissários de Daniel Dantas. O segundo 

vazamento, foram contatos feitos entre Protógenes Queiroz junto a um repórter 

e um produtor, também da Rede Globo, na véspera em que a operação 

Satiagraha foi deflagrada (STF, 2014).  

Na época, com as informações ventiladas pelo delegado Protógenes 

Queiroz, Daniel Dantas, assim como os outros investigados, ganharam as 

capas dos principais meios de comunicação do país, sendo a operação, que 

deveria estar amparada pelo sigilo, amplamente publicitada pelos órgãos de 

imprensa. Em edição do programa jornalístico da Rede Globo, Jornal Nacional, 

e em reportagem do portal de notícias "G1", as gravações divulgadas 
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ilegalmente por Protógenes Queiroz chegavam ao conhecimento de toda a 

sociedade:  

 

 

Figura 7 Manchete de reportagem vinculada no portal de notícias G1 após violação do sigilo de 

investigação realizada por Protógenes Queiroz (G1, 2008) 

 

Inclusive, mencionado fato fora destacado pelo ministro do Supremo 

Tribunal Federal, Teori Zavascki, na época do julgamento do desvio funcional 

do delegado Protógenes Queiroz:  

 
 

Não obstante, neste caso, as pessoas expostas pela conduta 
sob exame tiveram, por força do crime cometido, sua imagem 
propositadamente deteriorada ao máximo (em prol da imagem 
de seus captores), o que não se coaduna com as garantias 
asseguradas pelo art. 5º da Constituição (STF, 2014) 

 
 
 

O caso foi julgado em definitivo pelo Supremo Tribunal Federal em 21 de 

outubro de 2014, em que em decisão unânime, a 2ª Turma do STF entendeu 

que o delegado violou sua obrigação de manter sigilo de suas atividades (STF, 

2014). Além disso, em 2011, o Superior Tribunal de Justiça anulou toda a 

Operação Satiagraha (STJ, 2011), decisão confirmada posteriormente pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF, 2015). Chama a atenção o que fora proferido 

pelo Relator Adilson Viera Macabu, na oportunidade em que anulou a 

operação: 
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Gostaria de registrar, antes de finalizar o voto, que não se trata 
de mais um caso rumoroso que ficou impune. Não! Na 
realidade, os eventuais delitos cometidos pelo ora paciente 
podem e devem ser investigados e, se comprovados, julgados, 
desde que observados SEMPRE E EM QUALQUER CASO, a 
legalidade dos métodos empregados na busca da verdade real, 
respeitando-se o Estado Democrático de Direito e os Princípios 
da Legalidade, da Impessoalidade e do Devido Processo Legal. 
No caso em exame, é inquestionável o prejuízo acarretado 
pelas investigações realizadas em desconformidade com as 
normas legais, e não convalescem, sob qualquer ângulo que 
seja analisada a questão [...] Ora, se todos são iguais perante a 
lei, em consonância com o princípio da isonomia insculpido no 
art. 5º da Lei Maior, não se pode aceitar que uma investigação 
manipulada, realizada a lattere, discriminatória em sua 
essência e inspirada em interesses ilegítimos, tais como 
motivações políticas e eleitoreiras, possa gerar consequências 
desastrosas, atingindo a liberdade das pessoas e as garantias 
processuais, independentemente de quem esteja sendo 
processado e da natureza da infração penal atribuída ao 
paciente (STJ, 2011).  

 
 

Mais tarde, ainda se descobriu que a quantia de 1 (um) milhão de reais 

que Protógenes Queiroz apresentou à imprensa como sendo prova do suborno 

tentado por Daniel Dantas, tratava-se de uma encenação. O emissário do 

banqueiro apontado como o responsável por tentar corromper a polícia, na 

realidade era um amigo do delegado Protógenes Queiroz (CONJUR, 2015) 

Frente ao analisado, credita-se ser esse mais um dos casos em que o 

Estado deveria responder, civilmente, pelos ilícitos causados por um de seus 

agentes em tarefa investigatória. É evidente que houve, por parte do agente 

estatal, um claro desrespeito das prerrogativas legais que devem estar 

embasadas uma investigação. Veja-se, não se defende aqui a inocência do 

acusado, mas, sim, que o processo investigatório a qual o banqueiro foi 

submetido restou eivado de vícios que o levaram a uma exposição abusiva na 

mídia. Isso, porque, a investigação ocorreu com desvio de finalidade. 

Marçal Justen Filho, chamando o desvio de finalidade como “desvio de 

poder”, o conceitua como sendo aquele em que o agente do Estado, utilizando 

da sua função, realiza atividade diversa daquela a qual se destina a sua 

competência (2014, p. 447-448). Segue na mesma linha Lucas Rocha Furtado, 

para quem os atos administrativos devem estar inclusos em três níveis de 

realização: o constitucional, o legal e o econômico, em que, se o ato for 
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praticado com desvio da sua finalidade precípua, ele é nulo (2016, p. 246). 

Ademais, e sem prejuízo dos demais conceitos, empresta-se definição de 

desvio de finalidade apresentada por Celso Antônio Bandeira de Mello, para 

quem:  

 
 

[...] ocorre desvio de poder quando um agente exerce uma 
competência que possuía (em abstrato) para alcançar uma 
finalidade diversa daquela em função da qual lhe foi atribuída a 
competência exercida (2015, p. 414).  

 
 

O Autor ainda vai além, destacando que esse desvio de finalidade pode 

aparecer de duas formas: (i) no momento em que o agente estatal, com seu 

ato, busca finalidade que seja diversa do interesse público; e, (ii) quando a 

finalidade, ainda que de interesse público, seja diversa do preceito legal 

(MELLO, 2015, p. 415). De mais a mais, a previsão de nulidade de ato que 

apresente desvio na sua finalidade, vem prevista na já estudada Lei nº 4717/65 

(Lei da Ação Popular), em sua alínea “e” do artigo 2º.46  

Frente a todo o exposto, também nesse caso o dever de 

Responsabilidade do Estado mostrou se plausível. Dessa vez, porque o agente 

estatal, o ex-delegado da Polícia Federal, Protógenes Queiroz, utilizou a 

investigação para fins diversos do que preconiza o ordenamento jurídico 

nacional.  

Por fim, registra-se que ainda em 2016, Protógenes Queiroz entrou com 

uma ação de Revisão Criminal contra a decisão que o condenou pelas 

ilegalidades cometidas na operação Satiagraha. A ação chama a atenção pela 

fundamentação adotada, da qual registra-se abaixo pequeno trecho da petição 

que fora publicitada em reportagem de Fernando Martines (2016) no site 

CONJUR: 

 

                                                           
46 Art. 2° São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo 
anterior, nos casos de: 
[...] 
e) desvio de finalidade. 
Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes 
normas: 
[...] 
e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso 
daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência. 
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Hoje, é de sabença inteira da Nação que o Juiz SÉRGIO 
MORO, em desvio de finalidade, intencionalidade e dolo 
específico, deu azo ao reprovável levantamento de sigilo 
funcional, facilitando divulgar, aos 16 de março de 2016, 
interceptações telefônicas protegidas pelo sigilo funcional sob 
sua guarda, cujos áudios revelam conversa privada mantida 
pela ex-presidente DILMA ROUSSEF com o ex-presidente 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, a respeito de um termo de 
posse para ocupar o cargo de Ministro da Casa Civil, com 
intuito de deslocar o seu foro para o STF, que seria 
encaminhado a São Paulo. 
[...] 
Pergunta-se: há alguma diferença entre as duas violações de 
sigilo funcional, em sua forma qualificada, vale dizer, praticadas 
por agente público (crime formal próprio), havidas na Operação 
Satiagraha (PROTÓGENES) e na Lava Jato (SÉRGIO 
MORO)? A resposta é óbvia: nenhuma!  

 
 

A mencionada ação foi julgada improcedente, com trânsito em julgado 

ocorrido em 21 de novembro de 2017 (STF, 2017). Todavia, é bem verdade 

que se hoje se estivesse analisando também os atos proferidos por 

magistrados, este seria um outro grande caso a ser delineado.  

Assim, e já finalizando esse estudo de hipóteses para a caracterização 

da Responsabilidade estatal, faz-se importante registar que em todos os casos 

relatados, pode se observar um fator em comum: a não observância da devida 

ponderação entre o princípio da publicidade e os direitos da personalidade dos 

investigados. Faz-se um breve estudo dessa situação.  

 

3.3.4 A prevalência dos direitos da personalidade sobre o princípio da 

publicidade nos casos analisados 

 

No capítulo II desta pesquisa, além de se fazer um estudo sobre o 

princípio da publicidade e os direitos da personalidade, desenhou-se que em 

casos envolvendo a publicidade de investigações, era necessário que se 

fizesse a devida ponderação entre esses dois mencionados preceitos 

constitucionais (princípio da publicidade versus direitos da personalidade). 

Ao se analisar os três casos acima, pode-se observar que, em última 

instância, a ilegalidade dos atos praticados pelos agentes estatais esteve 

enraizada na desatenção (proposital ou não) de uma devida ponderação.  
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Conforme evidencia Marco Antônio Villas Boas, se no passado o fato 

das investigações serem exclusivamente secretas asseguravam a privacidade 

humana, por outro faziam imperar a arbitrariedade (2006, p. 159). Foi só a 

partir da instituição da publicidade que se conseguiu dar maior transparência a 

esse instituto. Porém, como ônus, veio a possibilidade de “devassa da vida 

alheia” e a investigação tornou-se “visível a curiosidade popular” (BOAS, 2006, 

p. 159). Ainda nesse sentido, complementa o referido autor: 

 
 
São dois os lados históricos e os dois pecam na sua essência, 
em diferentes pilares. A primeira estratégia cometia o pecado 
da arbitrariedade, mas assegurava o sigilo. O segundo enfoque 
garantia a transparência dos atos policiais, mas abria um vale 
de atentados à vida íntima. Então, como será a postura ideal? 
[...] É abraçar uma posição intermediária que garanta a ampla 
possibilidade de defesa e o sigilo da investigação, ao mesmo 
tempo (BOAS, 2006, p. 159).  
 
 

Por essa razão, evidencia-se nas situações analisadas acima, os 

momentos em que o dever de publicidade foi além do que se fazia necessário, 

sobrepondo-se sobre a proteção dos direitos de personalidade dos 

investigados.  

No primeiro caso analisado, “Escola Base”, restou evidente que num 

primeiro momento o princípio da publicidade poderia ser justificado ao se trazer 

para a população a existência de uma investigação para apurar suposto crime 

de abuso sexual. Ocorre que, em contraponto, nada justifica as declarações do 

Delegado adiantando provas colhidas pelo inquérito e realizando um juízo 

prévio de culpabilidade.  

Conforme evidenciado pela ministra Relatora do caso que chegou até o 

Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon:  

 
 

o agente estatal, o Delegado de Polícia que conduziu o 
processo, sem provas precisas e antes mesmo do final das 
investigações, de forma irresponsável, divulgou para a 
imprensa resultados duvidosos do seu trabalho, resultados 
estes que chegaram à imprensa de forma sensacionalista, 
como sendo de conclusão final, quando em verdade estavam 
as investigações policiais ainda em curso, no final das quais 
foram os autores inocentados das levianas acusações 
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Ou seja, pelo próprio voto da Relatora, fica evidenciado que não existia 

naquele momento qualquer justificativa para que as investigações fossem 

levadas ao público daquele modo.  

Já no segundo cenário analisado, a operação “Ouvidos Moucos”, a 

situação ganha contornos ainda mais tortuosos. A maneira com que a 

publicidade da investigação foi evidenciada pela Polícia Federal, e a forma 

como foram realizadas as declarações dadas por polícias em entrevistas, além 

de levar a mídia a realizar a publicidade da operação com informação 

inverídicas, atacou diretamente aspectos da personalidade dos investigados – 

em especial, do ex-reitor Luiz Carlos Cancellier de Olivo. Embora não se negue 

aqui o direito de que a Polícia Federal estivesse levando até a população que 

uma investigação para apurar supostos desvios estava sendo realizada, dever 

de publicidade nenhum justifica a maneira com que essa operação foi levada 

ao público pela Polícia. 

 

A forma com que a operação foi publicitada pela página do Facebook da 

Polícia Federal, não se limitava a publicar uma informação (inverídica, por 

sinal), mas, sim, comemorava-a como se fosse uma vitória, sendo os 

investigados, um prêmio.  

Conseguinte, faz -se necessário lançar o questionamento de até que 

ponto uma operação espetacularizada, acompanhada pelos mais variados 

setores da imprensa, tudo em um momento em que não existia qualquer 

comprovação de delito, contribui para o dever de informar. Estas operações, 

em muitos casos, acabam se tornando apenas uma condenação moral do 

indivíduo investigado, antes mesmo de um devido processo legal.  

Quanto ao terceiro caso, o que envolveu o Delegado Protógenes 

Queiroz e o banqueiro Daniel Dantas, é do próprio julgamento do desvio de 

finalidade realizado pelo Supremo Tribunal Federal que se retira a evidência da 

aplicação incorreta do instituto da ponderação. Isso, porque, segundo voto do 

Relator, ministro Teori Zavascki: 

 
 

Reconhece-se que a violação de sigilo por si só já coloca 
naturalmente em risco, em certa medida, as atividades da 
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instituição que o servidor faltoso integra, assim como a 
reputação desfrutada por seus pares. Todavia, no presente 
caso, tem-se um efetivo prejuízo adicional, experimentado 
pelos particulares expostos pela ilegalidade perpetrada, 
atingidos especialmente com a maximização proposital e 
adredemente engendrada dessa exposição. É verdade que é 
inerente à prisão expor o detido (sem que haja nisso algo de 
antijurídico) e que a exposição dos detidos à mídia não prova, 
por si só, o prejuízo autônomo exigido pela letra do § 2º do art. 
325 do Código Penal. Não obstante, neste caso, as pessoas 
expostas pela conduta sob exame tiveram, por força do crime 
cometido, sua imagem propositadamente deteriorada ao 
máximo (em prol da imagem de seus captores), o que não se 
coaduna com as garantias asseguradas pelo art. 5º da 
Constituição. 
A verdade é que a conduta do primeiro apelante não apenas 
consumou a ilegalidade vedada pela lei penal, mas fomentou 
uma exposição absolutamente desnecessária à finalidade da 
investigação criminal (fls. 3.665-3.666, 3.798-3.799) e, neste 
caso, por ele detalhadamente premeditada e provocada. 
Inviável como sustentar, assim, que sua conduta não tenha 
resultado em “dano à Administração Pública ou a outrem” 
(STF, 2014) 
 

 

Ou seja, o próprio Tribunal Superior evidenciou que não fora realizado 

pelo Delegado, não se adentrando aqui nos motivos externos que envolveram 

essa decisão, a devida ponderação que deve existir entre o dever de 

publicidade dos atos administrativos e os direitos da personalidade dos 

investigados. Não existia qualquer justificativa, inclusive em prol do interesse 

público, para que o delegado divulgasse aspectos sigilosos do inquérito para 

toda a imprensa.  

Ou seja, além de ilegalidades especificas, e já estudadas, cometidas em 

cada hipótese analisada, todas elas ainda se encontram ligadas a outro fato: 

não houve nessas investigações, a devida ponderação entre o dever de 

publicizar os atos administrativos, com o dever de proteger a privacidade, a 

imagem e a honra dos investigados.  

Por fim, e concluindo todo o raciocínio que fora exposto ao longo dessa 

pesquisa, tendo como base os cenários analisados acima, resta evidente que 

não são raras as hipóteses em que o dever de responsabilização do Estado 

pela exposição abusiva de Investigados na mídia pode aparecer. Embora neste 

trabalho tenha-se apresentado apenas três hipóteses, todas com o plano de 

fundo do não respeito a devida ponderação entre o dever de publicidade e os 
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direitos da personalidade, inúmeras poderiam ser as outras situações 

elencadas que ensejariam esse dever de Responsabilidade estatal.  

Tendo por base os ensinamentos de Marco Antônio Villas Boas (2006, p. 

178) e o que fora exposto ao longo do trabalho, não se pode mais ter dúvidas 

de que uma investigação feita às avessas ao devido processo legal pode (e 

deve) ensejar a Responsabilidade Civil do Estado. Mesmo, porque, as falhas 

de uma investigação descuidada juridicamente, torna os investigados 

"simplesmente uma vítima incontestável de um sistema cheio de falhas e 

contradições" (VILLAS BOAS, 2006, p. 178).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento da presente pesquisa permitiu que se fizesse uma 

análise da possibilidade de responsabilização do Estado pela exposição 

abusiva de investigados na mídia. Essas possibilidades foram analisadas 

através de algumas situações elencadas, em que a responsabilização estatal 

estaria configurada. Além disso, a hipótese principal que norteou este trabalho 

estava no questionamento de se havia um dever do ente estatal em estar 

reparando aquele investigado que, por atitudes do Estado, acabou por estar 

exposto de maneira abusiva na mídia. Fora partindo desse questionamento que 

toda a pesquisa se desenvolveu.  

No primeiro capítulo, conceituou-se o instituto da Responsabilidade Civil 

do Estado, ao passo em que se analisou as principais teorias que envolveram o 

instituto ao longo da história. Concluiu-se, neste aspecto, que o Brasil hoje 

adota, em regra, uma Teoria Publicista, que vem alçada na ideia da 

Responsabilidade objetiva do Estado. A partir desse aspecto, inclusive, foi que 

se conseguiu delimitar que para restar configurado a Responsabilidade do 

Estado, não era necessário o elemento da culpa, bastando apenas a existência 

do ato e do nexo de causalidade. 

Além disso, pode-se observar nesse primeiro capítulo, alçado em 

entendimentos dos tribunais superiores, que o Brasil vem cada vez mais dando 

amplitude ao instituto da Responsabilidade estatal. Esse aspecto ficou bem 

configurado ao se observar que hoje já se considera objetiva a 

Responsabilidade de atos praticados por terceirizados, ou, até mesmo, o dano 

sofrido por terceiro não usuário do serviço público, caso a atividade tenha sido 

praticada por um agente estatal no exercício das suas funções.  

No segundo capítulo, as discussões ocorreram no campo dos direitos 

fundamentais. Isso se deu uma vez que a segunda parte da pesquisa cuidou 

de colocar lado a lado o princípio da publicidade, que os atos da Administração 

Pública devem estar respeitando, e os direito da personalidade, que estão 

enraizados ao indivíduo do seu nascimento até a sua morte. Esse capítulo foi 

de suma importância, justamente, porque a publicização dos atos investigativos 



137 
 

   
 

pelos agentes estatais é cenário que coloca em dualidade esses dois preceitos 

constitucionais.  

De um lado, é evidente o dever de prestar contas com a sociedade por 

parte do Estado, inclusive dando transparência aos atos que pratica e se 

afastando de uma ideia de segredismos em muito vistas em épocas de regimes 

totalitários. Do outro, a preocupação com à imagem, honra e privacidade do 

indivíduo, são aspectos que não podem ser ignorados.  

Nessa toada, pode-se concluir que o ordenamento nacional atualmente 

prevê o mecanismo da ponderação como forma de resolução desses conflitos. 

Inclusive, analisando-se acórdãos dos tribunais superiores, pode-se perceber 

que os mesmos vêm, de maneira acertada, analisando cada caso de maneira 

específica e sopesando os direitos fundamentais em cada cenário analisado.  

Já no terceiro capítulo, pode-se finalmente deslocar a pesquisa para o 

campo da investigação em si. Ali se destacou o caráter sigiloso que uma 

investigação deve estar alçada, justamente por ser esta um instrumento 

inquisitorial e realizadas sem direito ao contraditório. Concluiu-se que se não 

realizadas dentro dos procedimentos legais, as investigações podem se tornar 

verdadeiros tribunais de exceção, condenando sem qualquer direito à defesa.   

Inclusive, pela pertinência para a pesquisa, o caráter sigiloso das 

investigações foi palco de uma análise mais minuciosa. Nesse sentido, pode-se 

concluir que justamente como forma de preservar os direitos da personalidade 

dos investigados, hoje o sigilo deve ser visto como um importante aliado na 

proteção dessas individualidades dos cidadãos.   

Ademais, a pesquisa também fez seu devido perpasse pela mídia e a 

sua influência para os instrumentos investigativos. Constatou-se que uma vez 

que a liberdade de informação e a liberdade de imprensa são direitos 

constitucionalmente assegurados, é preciso ser cuidadoso ao se entrar nos 

limites desse campo, sob pena de se estar defendendo uma censura velada. 

Todavia, pode se observar ao longo do estudo que a própria constituição traz a 

ressalva de que o direito de informar não pode ser utilizado para fins que 

maculem direitos subjetivos do indivíduo.  

Já nos aspectos da influência da mídia nas investigações, pode-se 

analisar esse ponto através do estudo de dois casos: o da “Prefeita 
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Ostentação” e o caso da menina Isabela Nardoni. Nesses dois cenários ficou 

claro o papel preponderante que a mídia possuiu na condução de como a 

história chegou para a população e, também, nos meios de atuação realizados 

pelos agentes estatais.  

De toda a forma, o estudo de todos esses institutos fora fundante para 

que, ao final, se chegasse ao desenvolvimento de três hipóteses 

exemplificativas em que a Responsabilidade Civil do Estado estaria 

configurada. No derradeiro do terceiro capítulo, concluiu-se pela 

responsabilização estatal em investigações que ferissem a presunção de 

inocência; que fossem realizadas com imperícia, imprudência e/ou negligência; 

e, investigações que fossem realizadas pelos agentes estatais com desvio de 

finalidade.   

Na primeira hipótese, através do estudo do caso da “Escola Base”, 

restou evidente como declarações do Delegado de polícia à imprensa, já 

colocando os investigados como culpados, foram estruturantes para o completo 

desmantelamento da vida pessoal dos envolvidos. Munida de informações 

dadas pelo agente estatal, a imprensa fez a sociedade condenar aqueles que 

na época eram apenas investigados. 

Na segunda hipótese, fez-se uma análise da operação “Ouvidos 

Moucos”, que fora deflagrada na Universidade Federal de Santa Catarina. 

Observou-se nesse estudo os prejuízos que informação inverídica divulgada 

em meio oficial de comunicação da instituição da Polícia Federal, causou aos 

investigados, especialmente ao ex-Reitor da UFSC. Ademais, adentrou-se na 

nas principais controvérsias envolvendo a operação, incluindo a discussão 

sobre a necessidade da prisão temporária e a real existência de provas que 

ligassem o Reitor aos supostos desvios cometidos.  

Por fim, numa possível terceira hipótese de responsabilização estatal, 

fora trazido para a pesquisa o caso que envolveu o ex-delegado da Polícia 

Federal, Protógenes Queiroz, e o banqueiro, Daniel Dantas. Na época, 

desrespeitando o dever de sigilo das investigações e a utilizando como meio de 

autopromoção e para fins de autobenefício, o agente do Estado levou até a 

imprensa informações que eram confidenciais, sendo algumas, inclusive, 

inverídicas. Por essa razão, o investigado Daniel Dantas, que era 
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presumivelmente inocente, acabou tendo sua imagem exposta de forma 

abusiva pela mídia. Consequentemente, e como ocasião de toda as 

ilegalidades cometidas pela investigação, esta acabou anulada pelos tribunais 

superiores do país.  

Todavia, importante ressaltar que essas hipóteses foram apenas 

exemplificativas, ao passo em que não se nega inúmeros outros cenários em 

que a Responsabilidade Civil do Estado pela exposição abusiva de 

investigados na mídia possa estar configurada.  

Outrossim, e ao final desta pesquisa, pode-se concluir que uma vez que 

o Estado responde objetivamente pelos danos que ocasiona, não restaria 

razões para que o não fizesse ao desrespeitar preceitos legais dos 

procedimentos de investigação. Mais do que isso, ficou evidente ao longo deste 

trabalho que o Estado não se aperfeiçoou no processo investigatório, 

principalmente no que concerne à forma com que lida com a mídia. Por essa 

razão, deve sofrer as consequências de sua omissão. Não se pode conceber a 

ideia de que já não bastando o indivíduo ser mero objeto em um processo de 

investigação, ele ainda seja exposto em situações que maculem sua dignidade, 

muitas vezes, de maneira permanente.  

Por fim, não se negando a importância que as instituições investigativas 

exercem no sistema jurídico nacional, é preciso que seja claro que a busca por 

justiça não pode ser meio para a prática de arbitrariedades. Restou evidente, 

ao fim dessa pesquisa, que uma investigação realizada de maneira precária, 

constitui-se uma verdadeira fábrica de danos morais.  
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