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Subtítulo: 
Medidas Informais destinadas a apurar, previamente, a possível ocorrência de eventual 
situação de  ilicitude penal 
 
Resumo: 
"Nada impede, contudo, que o Poder Público, provocado por delação anônima (“disque-
denúncia”, p. ex.), adote medidas informais destinadas a apurar, previamente, em 
averiguação sumária, “com prudência e discrição”, a possível ocorrência de eventual 
situação de ilicitude penal, desde que o faça com o objetivo de conferir a verossimilhança 
dos fatos nela denunciados, em ordem a promover, então, em caso positivo, a formal 
instauração da “persecutio criminis”, mantendo-se, assim, completa desvinculação desse 
procedimento estatal em relação às peças apócrifas. 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/HC106664.pdf 
 
Descrição: 
MEDIDA CAUTELAR EM HABEAS CORPUS 106.664 SÃO PAULO 
RELATOR : MIN. CELSO DE MELLO 
 
EMENTA: PERSECUÇÃO PENAL E DELAÇÃO ANÔNIMA. DOUTRINA. 
PRECEDENTES. PRETENDIDA EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO PENAL. 
DESCARACTERIZAÇÃO, NA ESPÉCIE, DA PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. 
MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA. 
 
- As autoridades públicas não podem iniciar qualquer medida de persecução (penal ou 
disciplinar), apoiando-se, unicamente, para tal fim, em peças apócrifas ou em escritos 
anônimos. É por essa razão que o escrito anônimo não autoriza, desde que isoladamente 
considerado, a imediata instauração de “persecutio criminis”. 
 
- Peças apócrifas não podem ser formalmente incorporadas a procedimentos instaurados 
pelo Estado, salvo quando forem produzidas pelo acusado ou, ainda, quando 
constituírem, elas próprias, o corpo de delito (como sucede com bilhetes de resgate no 
crime de extorsão mediante seqüestro, ou como ocorre com cartas que evidenciem a 
prática de crimes contra a honra, ou que corporifiquem o delito de ameaça ou que 
materializem o “crimen falsi”, p. ex.). 
 
- Nada impede, contudo, que o Poder Público, provocado por delação anônima (“disque-
denúncia”, p. ex.), adote medidas informais destinadas a apurar, previamente, em 
averiguação sumária, “com prudência e discrição”, a possível ocorrência de eventual 
situação de ilicitude penal, desde que o faça com o objetivo de conferir a verossimilhança 
dos fatos nela denunciados, em ordem a promover, então, em caso positivo, a formal 
instauração da “persecutio criminis”, mantendo-se, assim, completa desvinculação desse 
procedimento estatal em relação às peças apócrifas. 
 
- Diligências prévias que, promovidas pelo Departamento de Polícia Federal, revelariam a 
preocupação da Polícia Judiciária em observar, com cautela e discrição, as diretrizes 
jurisprudenciais estabelecidas, em tema de delação anônima, pelo Supremo Tribunal 
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. 



DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra 
decisão, que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, restou consubstanciada em 
acórdão assim ementado: 
 
“‘HABEAS CORPUS’. LAVAGEM DE DINHEIRO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA OU 
BANDO. MONITORAMENTO TELEFÔNICO. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DA 
MEDIDA DEMONSTRADA. TRANCAMENTO DA  AÇÃO PENAL. COAÇÃO ILEGAL NÃO 
COMPROVADA. ORDEM DENEGADA. 
 
1) O monitoramento telefônico foi autorizado, porque necessária a medida para dar 
prosseguimento às investigações. 
 
2) Após o recebimento da denúncia anônima, foi observado que as agências não 
apresentavam movimento normal, de modo que não se pode alegar que o monitoramento 
telefônico foi autorizado com base somente na denúncia anônima. 
 
3) O trancamento de ação penal, em tema de "habeas corpus", é possível somente se o 
fato for atípico, se estiver extinta a punibilidade ou se não houver indício de autoria. 
 
4) Coação ilegal não comprovada. 
 
5) Ordem denegada.” 
(HC 128.776/SP, Rel. Min. CELSO LIMONGI - grifei)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


