
JURISPRUDÊNCIA | Art. 325, Código Penal 

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO. NOTÍCIA DE CRIME DE
VIOLAÇÃO DE SIGILO PROFISSIONAL PREVISTO NO ART. 325, DO CP.
RECONHECIMENTO  DA  PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO  PUNITIVA  EM
ABSTRATO  DO  DELITO.  DECRETAÇÃO  DA  EXTINÇÃO  DA  PUNIBILIDADE,
ART. 107, IV, DO CP.
1.  Inquérito visando apurar fatos que, em tese, configurariam o cometimento do
crime de violação de sigilo profissional, descrito no art. 325, do Código Penal.
2. O crime (art. 325 do CP) sujeito à pena máxima de 2 (dois) anos, por isso, nos
termos do art. 109, V, do mesmo diploma, é regulado pelo lapso prescricional de
quatro anos.
3. Fato típico ocorrido em 19 de junho de 2001, sendo certo o transcurso de mais
de quatro anos sem o oferecimento de denúncia, revelando inequívoca ocorrência
da  prescrição  em  abstrato  do  delito,  carreando  a  conseqüente  extinção  da
punibilidade requerida pelo Ministério Público.
4. Extinção da punibilidade pela prescrição quanto ao crime previsto no art. 325 do
CP, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do mesmo diploma.
(STJ  Inq  .488/DF,  Rel.  Ministro  LUIZ  FUX,  CORTE  ESPECIAL,  julgado  em
21/09/2005, DJ 01/02/2006, p. 412)

PROCESSUAL  PENAL.  INQUÉRITO.  PEDIDO  DE  ARQUIVAMENTO
MANIFESTADO  PELO  SUBPROCURADOR-  GERAL  DA  REPÚBLICA,  NO
EXERCÍCIO  DE  FUNÇÃO  DELEGADA  PELO  PROCURADOR-GERAL  DA
REPÚBLICA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  OBJEÇÃO  AO  PLEITO  FORMULADO
PELO PARQUET. ARQUIVAMENTO DETERMINADO.
1.  Inquérito  instaurado  visando  apurar  fatos  que,  em  tese,  configurariam  o
cometimento do crime de violação de sigilo profissional, descrito no art. 325, do
Código  Penal,  consubstanciados  em  "vazamento"  de  informações  acerca  de
operações  do  Departamento  de  Polícia  Federal,  que  estariam  sendo
desenvolvidas sob segredo de justiça no Estado do Rio de Janeiro, e que tinham
por finalidade desbaratar quadrilhas especializadas em comércio clandestino de
combustíveis.
2.  Assentando o  Ministério  Público  Federal  -  dominus litis  –  a inexistência  de
suporte probatório mínimo (ausência de justa causa) para o prosseguimento das
investigações e da persecução penal, reconhecendo, também, que não há, nos
autos,  indícios  da  prática  dos  crimes  apontados,  e  formalizando  o  pedido  de
arquivamento, ainda que, em tese, possa ser reiniciada a coleta de novas provas
(art. 18, do CPP), a proposição deve ser deferida.
3. Precedentes. (NC 65/PB, Rel.  Min. Fernando Gonçalves, DJ de 13.11.2000;
Ag.Reg.NC 86/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ de 11.6.2001; NC 206/CE,
Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ de 25.3.2002; RP 213/AM, Rel. Min. Milton Luiz
Pereira,  DJ  de  20.11.2002,  NC  198/PB,  Rel.  Min.  José  Delgado,  DJ  de
05.03.2003; RP 215/MT, Rel Min. Franciulli Netto, DJ de 09.12.2003).
4. Deveras, a jurisprudência do E. STF é uníssona no sentido de que "o monopólio
da ação penal  pública,  incondicionada ou condicionada,  pertence ao Ministério



Público. Trata-se de função institucional que lhe foi deferida, com exclusividade,
pela Constituição Federal de 1988. É incontrastável o poder jurídico-processual do
Chefe  do  Ministério  Publico  que  requer,  na  condição  de  'dominus  litis',  o
arquivamento judicial de qualquer inquérito ou peça de informação.
Inexistindo,  a  critério  do  Procurador-Geral  elementos  que  justifiquem  o
oferecimento de denuncia, não pode o Tribunal,  ante a declarada ausência de
formação da "opinio delicti',  contrariar o pedido de arquivamento deduzido pelo
Chefe do Ministério Público.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal"  (STJ Inq n. 510/DF, Rel. Min. Celso
de Mello in DJ de 19.4.91).
5. Sob o ângulo probatório é mister assentar que os mesmos fatos ensejaram
inquérito  administrativo  junto  à  Corregedoria  do  parquet,  restando  arquivado,
posto concluído, após a oitiva das testemunhas, que o indiciado não divulgara os
fatos caracterizadores da violação do sigilo profissional.
6. Pedido de arquivamento deferido.
(STJ  Inq  .456/DF,  Rel.  Ministro  LUIZ  FUX,  CORTE  ESPECIAL,  julgado  em
21/09/2005, DJ 10/10/2005, p. 205)

HABEAS  CORPUS.  SIGILO  PROFISSIONAL.  VIOLAÇÃO.  SUJEITO  ATIVO.
PARTICULAR.  TIPICIDADE.  DILAÇÃO  PRBATÓRIA.  INADMISSIBILIDADE.  1.
Nos termos do art. 30 do Código Penal, a condição de funcionário público, por ser
elementar do tipo do art. 325 do Código Penal, comunica-se aos co-autores ou
partícipes, ainda que particulares. 
2.  Presença  de  indícios  de  que  o  paciente  sabia  da  condição  de  funcionário
público do co-réu,  uma vez que teria  pedido a ele  informações constantes do
banco de dados do INFOSEG. 
3. Não procede a alegação de que o paciente teria simplesmente recebido as
informações,  uma  vez  que  as  conversas  telefônicas  transcritas  na  denúncia
contêm indícios de que o paciente teria instigado o co-réu a revelar informação
sigilosa, por meio de acesso ao banco de dados do INFOSEG. 
4. A afirmação dos impetrantes de que as informações poderiam ser obtidas por
qualquer  pessoa  demanda  dilação  probatória,  incabível  nesta  sede.  Ademais,
conforme manifestou-se a autoridade impetrada, o banco de dados do INFOSEG é
de acesso restrito e seu conteúdo, sigiloso ou não, deve, em princípio, ser mantido
sob segredo. 
5. Ordem de habeas corpus denegada. 
(TRF 3ª R.; HC 17797; Proc. 2004.03.00.052860-5; SP; Quinta Turma; Rel. Juiz
André Nekatschalow; Julg. 12/09/2005; DJU 01/11/2005; Pág. 370) 

PENAL. ARTS. 325, 305 E 180, DO CP. 
I - O crime do art. 325 só e punivel a título de dolo e não por culpa. Aplicação do
par. Único, do art. 18, do CP. 
II - Absolvição, ademais, com apoio no art. 386, VI, do CP, que se confirma, em
face do contexto probatório. 
III - Apelação conhecida, mas improvida. 



(TRF 2ª R.; ACR 8902120171; RJ; Terceira Turma; Rel. Juiz Arnaldo Lima; Julg.
04/02/1991; DJU 26/03/1991) 

PROCESSO  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  TRANCAMENTO  DE  INQUÉRITO
POLICIAL.  VIOLAÇÃO  DE  SIGILO  FUNCIONAL.  ATIPICIDADE  NÃO
DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. 
1.  O  trancamento  do  inquérito  policial  é  medida  excepcional  que  somente  se
apresenta juridicamente possível quando se constatar, de plano, de forma clara e
incontroversa, a atipicidade dos fatos narrados ou a inexistência de indícios que o
fundamentem, o que não é o caso dos presentes autos. Precedentes desta corte
regional federal. 
2. A conduta delituosa imputada ao paciente é, em tese, típica, correspondendo ao
delito previsto no art. 325, do Código Penal, devendo ser ressaltado que, in casu,
o  inquérito  policial  é  necessário  ao  esclarecimento  dos  fatos  apontados  como
delituosos, essencial para a formação da opinio delicti do ministério público federal
que,  ao  final  das investigações,  poderá  até  mesmo pedir  o  arquivamento  dos
autos, se entender insuficientes os indícios de autoria ou ser atípica a conduta em
questão. 
3. Não há que se falar em trancamento do inquérito policial por se tratar de crime
de  menor  potencial  ofensivo,  uma  vez  que  as  investigações  ainda  estão  em
andamento, sendo prematuro neste momento estabelecer a exata capitulação da
conduta imputada ao ora paciente. 
4. As demais questões suscitadas estão a demandar dilação probatória, inviável
na estreita via processual do writ. 
5. Habeas corpus denegado. 
6. Agravo regimental prejudicado. 
(TRF 1ª R.; HC 2004.01.00.007353-9; MA; Quarta Turma; Rel. Juiz Fed. Conv.
Marcus Vinicius Bastos; Julg. 29/09/2004; DJU 18/10/2004; Pág. 84)


