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RESUMO 

 

 

A abordagem do tema será dividida preambularmente sob um enfoque do conceito 

de prova, as teorias da mesma e sua história, e em seguida será feito um estudo da 

lei que regula a interceptação telefônica, que é a lei 9.296/96, dando enfoque ao 

momento em que essa espécie de prova pode ser requerida, suas causas 

impeditivas e sua legitimidade. A outra parte será destinada a uma análise 

constitucional do tema, pois o mesmo está positivado no rol dos direitos 

fundamentais do art. 5º, em seu inciso XII, onde está assim escrito “é inviolável o 

sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das 

comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e 

na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução 

processual penal”. 

 

Palavras-chave: Provas. Interceptação Telefônica. Causas Impeditivas. 

Legitimidade. Direitos Fundamentais 
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ABSTRACT 

 

 

The approach to the subject will be divided preambularmente under a proof of 

concept approach, the theories of the same and its history, and then there will be a 

law study which regulates the telephone interception, which is the Law 9,296 / 96, by 

focusing on the moment in this kind of test may be required, their causes and hinder 

its legitimacy. The other part will be used for a constitutional analysis of the issue, 

because it is positivado in the list of fundamental rights of art. 5, in your item XII, 

which is well written "is inviolable secrecy of correspondence and of telegraphic, data 

and telephone communications, except in the latter case, by court order, in the cases 

and in the manner provided by law for criminal investigation or criminal procedural". 

 

Keywords: Proof. Telephone Interception. Preclusion Causes. Legitimacy. 
Fundamental Rights 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nesse presente trabalho, que tem por objetivo o estudo e análise do inciso 

XII do art. 5º da Constituição Federal, serão abordados aspectos doutrinários 

constitucionais e sua relação com o Direito Processual Penal, bem como uma 

aprofundada análise jurisprudencial acerca desses temas.  

O referido inciso trata do sigilo da correspondência e telecomunicações, 

norma fundamental à efetivação do direito à privacidade e liberdade individual, 

direitos esses que estão fortemente jungidos ao Estado Democrático de Direito.  

Destarte, pode-se aduzir que esse inciso tem esse caráter, pois os constituintes 

inflados pela vontade popular e pela sede de democracia dedicaram todo um 

capítulo aos direitos fundamentais, colocando dentre estes o direito ao sigilo da 

correspondência e das comunicações. O objetivo dessa garantia é o asseguramento 

da transmissão de pensamento através da palavra escrita ou falada, através de 

cartas, telegramas, telefonemas e outros meios de comunicação e transmissão de 

informações e dados. 

Os meios de comunicação eletrônicos evoluem a cada dia, não devendo as 

instituições públicas (Poder Judiciário e Poder Legislativo) se omitirem do dever de 

tutelá-los, quanto aos dados que possam  circular por eles, estudo esse a ser feito 

no decorrer deste trabalho.  

O inciso XII do art. 5º da Constituição Federal garante a inviolabilidade do 

sigilo das trocas de informações, sejam elas correspondências ou comunicações 

eletrônicas. Há exceção à regra nos casos que tiverem por fim investigação criminal 

ou instrução processual penal, ou mesmo no processo civil através do instituto da 

prova emprestada, quando, através de ordem judicial, poderá ser quebrado o sigilo 

das comunicações telefônicas. 

A origem desse instituto remonta às atrocidades cometidas pelas ações das 

autoridades militares ao violarem correspondências na busca a organizações 

contrárias à ordem ditatorial vigente.  
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A Carta da República hodierna, em respeito a uma das bases dos direitos 

humanos e da ética, assegurou esse direito aos cidadãos brasileiros, como 

pressuposto essencial à democracia em que hoje vivemos. Todavia, na necessidade 

de fazer com que as atrocidades cometidas no passado contra esse direito à 

inviolabilidade à intimidade e privacidade não se repetissem, o constituinte de 1988 

escreveu um texto capaz de causar uma interpretação um tanto dúbia, o que tem 

causado vários problemas, pois não consegue abarcar de maneira exata quais os 

tipos de situações de circulação de dados por aparelhos eletrônicos podem ser alvo 

de uma interceptação. 

Devido a esse caráter dúbio que tem a literalidade do inciso XII do art. 5º da 

Carta Magna, alguns julgados tem se posicionado a restringir bastante o uso da 

interceptação. Se houver esse tipo de pensamento na mente dos magistrados, o 

inciso analisado perderia de vez o sentido, pois haveria a eliminação de um 

importante elemento probatório na busca da verdade real que o processo penal 

almeja alcançar. Partindo dessa premissa, toda persecução penal que usasse como 

prova alguma interceptação de alguma conversa do réu, mesmo sob ordem judicial, 

seria considerada ilícita. Essa é a opinião de Celso Ribeiro Bastos, que consoante 

com escrito acima comenta: 

 

De logo faz-se mister tecer críticas a impropriedade desta linguagem. A se 
tomar muito ao pé da letra, todas as comunicações telefônicas seriam 
invioláveis, uma vez que versam sempre sob dados. Mas, pela inserção da 
palavra no inciso vê-se que não se trata propriamente do objeto da 
comunicação, mas sim de uma modalidade tecnológica recente que 
consiste na possibilidade de empresas, sobretudo financeiras, fazerem uso 
de satélites artificiais para a comunicação de dados contábeis.1  
 
 
 

Para destrinchar-se o significado da norma, deve-se distinguir as várias 

situações de interceptação de dados. Logo, o que se pretende com o presente 

trabalho é demonstrar os limites legais e constitucionais da interceptação e como 

outros meios eletrônicos, além do telefone, podem ser objeto de interceptação. 

 
 
 
 
  
 

                                                           
1 BASTOS, Celso R. Comentários à Constituição do Brasil, v. 2. São Paulo: Saraiva, 1989, p.73. 
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2 PROVAS NO PROCESSO PENAL 

 

2.1 História das provas no processo penal 

 

No passar do tempo, vários sistemas de provas foram usados. Logo, é de 

bom alvitre citar todos esses sistemas: 

a) Sistema Ordálico – Esse sistema foi adotado por sete séculos na Idade Média e 

tinha como escopo a crença de que somente Deus é justo. Logo, somente aqueles 

que sentissem dor na tortura seriam os culpados, pois Deus pouparia os que fossem 

inocentes; 

b) Sistema da Prova Legal – É um sistema conhecido como sistema da prova 

tarifada. Esse sistema preceitua que cada prova tem o seu valor. Ele também foi 

adotado na Idade Média; 

c) Sistema da Livre Convicção – Esse sistema dá um grande poder discricionário ao 

juiz para aceitar ou não todas as provas a ele submetidas; 

d) Sistema do Livre Convencimento Motivado – Esse é o sistema adotado pelo 

nosso CPP, em seu art.155, cujo escopo é dar ao juiz a liberdade de se motivar por 

qualquer prova produzida em contraditório. 

 

2.2 Conceito de prova 

 

O conceito de prova é, dentro do campo jurídico, o instrumento usado pelas 

partes no processo, para comprovar os fatos da causa, ou seja, os fatos narrados 

pelas partes como fundamento para o exercício dos direitos de ação e de defesa. A 

prova, assim, tem como principal destinatário o juiz, que é quem fará o juízo de 

admissibilidade da mesma, ratificando ou não a tentativa da parte de comprovar seu 

direito. Ademais, no processo penal, diferente do processo civil, busca-se a verdade 
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real, ou seja, busca-se a verdade real dos fatos e não a verdade estritamente formal 

que tenta se buscar no processo civil. 

 

 

 

2.3 Provas ilícitas 

 

Provas ilícitas são aquelas obtidas por meios ilícitos, v.g., a realização de 

uma de uma interceptação telefônica sem autorização judicial. Outrossim, deve-se 

diferenciar a prova ilícita da prova ilegítima, já que aquela fere uma norma de direito 

material e esta fere uma norma de direito adjetivo.  

É importante expor também o conceito de prova ilícita por derivação, que é a 

prova que origina-se da prova ilícita anterior. Existem diversas teorias que justificam 

a prova ilícita por derivação e que serão expostas a seguir:  

a) Teoria da fonte independente (Independent source doutrine) – De acordo com 

essa teoria, se uma prova possui duas fontes, sendo uma lícita e outra ilícita, 

somente a primeira deve ser considerada. Essa teoria somente aplica-se quando 

não há nenhuma relação entre as fontes lícita e ilícita da prova. Essa teoria advém 

do caso “Murray v. United States”, onde policiais adentraram em um galpão sem 

mandado e encontraram drogas, entretanto não mexeram em nada e em seguida 

pediram um mandado, com base em outras provas licitamente coletadas, para 

adentrar novamente no local e apreender as drogas. Essa teoria vigora no Brasil no 

art. 157, § 1º do CPP. 

b) Teoria do Nexo Causal Atenuado – A teoria da atenuação do nexo causal ou da 

diluição do vício é aplicada quando, posteriormente, ocorrer um fato que mitigue a 

ilicitude da prova. A origem dessa teoria remonta ao direito norte-americano, no caso 

célebre caso Wong Sun v. United States, onde ocorreram várias prisões 

consideradas ilegais, pois todas elas somente ocorreram por meros indícios de 

tráfico de drogas e sem mandado judicial. Entretanto, após ter sido liberado, um dos 

que havia sido preso ilegalmente confessou, em interrogatório realizado de forma 

legal pela polícia, o delito de tráfico de drogas. Destarte, como a denuncia do crime 

de tráfico de drogas foi espontâneo da parte de um dos presos e não está 

relacionada às prisões ilegais em flagrante, aplica-se a teoria do nexo atenuado; 
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c) Teoria da Exceção da Descoberta Inevitável – Essa teoria aduz que mesmo 

havendo uma única prova ilícita para incriminar o réu, pode-se usá-la, se fizer um 

exercício hipotético de que ela seria descoberta por outros meios lícitos. O art. 157, 

§ 2º do CPP adota essa teoria; 

d) Teoria do Fruto da Árvore Envenenada (Fruit of the poisonous tree doctrine) –                           

Essa teoria, que será melhor elaborada em capítulo próprio, prega  que toda prova 

produzida por meio ilícito contaminará as outras que advierem dela. 
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 3 DIREITO FUNDAMENTAL À PROVA 

 

3.1 Dos princípios constitucionais no processo penal 

 

3.1.1 Do devido processo legal  

 

O devido processo legal é um princípio constitucional que está encartado na 

Carta Magna, em seu art. 5º, LIV, e preceitua que em todo o processo, seja judicial 

ou administrativo, as partes devem ter seus direitos resguardados conforme o que 

preceitua a lei. Esse princípio divide-se em dois, que são:  

a) devido processo legal material – Esse princípio está ligado à vigília que o juiz 

deve ter, para manter o respeito ao princípio da proporcionalidade e outros direitos 

fundamentais no momento de conduzir o processo, estando jungido ao princípio da 

paridade de armas;  

b) devido processo legal formal – Está ligado a manter o equilíbrio processual, de 

modo que qualquer ato processual de qualquer das partes eivado de ilegalidade seja 

anulado.   

 

3.1.2 Do juiz natural  

 

Segundo esse princípio, que está positivado no art. 5º, LIII, o juízo deve ter 

sua competência previamente definida, logo não se admitindo tribunais de exceção, 

e o juiz, que está nesse juízo, deve ser imparcial. 

 

3.1.3 Da presunção de inocência  
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Através desse princípio, garante-se ao cidadão uma presunção de que ele é 

inocente e merece estar livre, a não ser que haja uma condenação transitada em 

julgado ou uma prisão cautelar. 

 

 

 

3.1.4 Do in dubio pro reo 

   

Esse princípio aduz  que,  se  não  houver  um  lastro   probatório   suficiente   

para incriminar o réu, este deve ser considerado inocente. Há uma presunção da 

inocência do réu, no caso de não haver provas suficientes que o incriminem. Logo, 

há uma ligação desse princípio ao princípio da presunção de inocência. 

 

3.1.5 Da paridade de armas 

 

Esse princípio que é um corolário do princípio do devido processo legal, 

preceitua que as partes devem ter igualdade de condições no momento do litígio. 

Não devendo o Estado-Juiz deixar uma parte muito vulnerável em relação à outra. 

 

3.2 Da prova emprestada no processo penal 

 

A prova emprestada, segundo Paulo Rangel, “é aquela que é produzida num 

processo para nele gerar efeitos, sendo depois transportada documentalmente para 

outro, visando a gerar efeitos em processo distinto”2. Esse tipo de prova representa 

um avanço para a contribuição da busca da verdade real pelo juiz, pois aumenta o 

leque de provas a serem usadas pelas partes.  Os requisitos para a produção da 

mesma são: 

a) que tenha sido colhida em processo entre as mesmas partes – No caso de ação 

penal pública, deve ser colhida em processo que tenha o MP e o réu e tratando-se 

de ação penal privada, deve ser colhida em processo que tenha o ofendido e o réu; 

b) que tenham sido observadas, no processo anterior, as formalidades previstas em 

Lei durante a produção da prova – Nesse requisito, é importante o respeito a todas 

                                                           
2 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 
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as formalidades legais para a prática dos atos processuais. Logo, se não for 

respeitado o devido processo legal no primeiro processo, não deve haver o 

empréstimo da prova no segundo processo; 

c) que o fato probando seja o mesmo – O fato objeto de prova deve ser idêntico 

tanto no processo onde a prova foi produzida, quanto no processo para o qual vai 

ser transferida. 

d) que tenha havido o contraditório no processo do qual a prova será transferida- 

Deve haver o contraditório no processo onde a prova foi constituída, sob pena dela 

não ser aceita no segundo processo. 

Ada Pelegrini Grinover3 sustenta, como um outro requisito para a prova 

emprestada, que o mesmo juiz que autorizou a produção da  prova seja o mesmo do 

segundo processo. Ela defende essa tese, pois haveria um desrespeito ao princípio 

do juiz natural, se não houvesse essa identificação física do juiz das duas ações 

penais. 

 

3.3 Da possibilidade do uso da prova ilícita 

 

De acordo com crescente doutrina, pode-se utilizar a teoria da 

proporcionalidade para haver a aceitação da prova ilícita na ação penal, a partir do 

momento que o réu sacrifica um bem jurídico de menor ou igual valor em detrimento 

de outro bem jurídico. A explicação para isso está sedimentada em dois argumentos, 

que são: 

a) os direitos e garantias fundamentais podem ser relativizados e sopesados, logo 

você pode sopesar o direito à ampla defesa do réu em detrimento à vedação da 

prova ilícita no processo penal e também pode relativizar essa vedação;  

b) o réu ao sacrificar um bem jurídico de menor ou igual valor estaria abarcado pelo 

estado de necessidade, que é uma excludente de ilicitude. Este último argumento foi 

capitaneado por Afrânio Silva Jardim4, que recepcionando a teoria da 

proporcionalidade, que tem origem no direito alemão, a transformou, para ser usada 

no direito pátrio, na teoria da exclusão da ilicitude.  

                                                           
3 GRINOVER, Ada Pelegrini. As Nulidades no Processo Penal. 10. ed.  Revista dos Tribunais,2009  
4 JARDIM, Afrânio Silva. Direito Processual Penal. 13. ed.  Lumen Juris, 2014. 
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Tourinho Filho argumenta em defesa desse princípio do seguinte modo: 

Essa doutrina da proporcionalidade, surgida na jurisprudência tedesca, 
chegou a inspirar a Súmula 50 das Mesas de Processo Penal da Faculdade 
de Direito da USP, no sentido de se autorizar a prova ilícita se 
necessariamente indispensável para a defesa do réu.5 
 
 

 
 Vicente Greco Filho defende essa teoria da seguinte forma: 

 
Veja-se, por exemplo, a hipótese de uma prova decisiva para a absolvição  
obtida por meio de uma ilicitude de menor monta. Prevalece o princípio da 
liberdade da pessoa, logo a prova será produzida e apreciada, afastando-se 
a incidência do inciso LVI, do art.5º, da Constituição, que vale como 
princípio, mas não absoluto, como se disse. Outras situações análogas 
poderiam ser examinadas.6 

 
 

Eis algumas jurisprudências que podem ilustrar essa teoria: 

 

 
STF - RE: 212081 RO, Relator: OCTAVIO GALLOTTI, Data de Julgamento: 
05/12/1997, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 27-03-1998. 
Captação, por meio de fita magnética, de conversa entre presentes, ou seja, 
a chamada gravação ambiental, autorizada por um dos interlocutores, vítima 
de concussão, sem o conhecimento dos demais. Ilicitude da prova excluída 
por caracterizar-se o exercício de legítima defesa de quem a produziu. 
Precedentes do Supremo Tribunal HC 74.678, DJ de 15-8- 97 e HC 75.261, 
sessão de 24-6-97, ambos da Primeira Turma.7 
 
STJ - RHC: 7216 SP 1998/0004035-8, Relator: Ministro EDSON VIDIGAL, 
Data de Julgamento: 28/04/1998, T5 - QUINTA TURMA, Data de 
Publicação: DJ 25.05.1998. 
PENAL. PROCESSUAL. GRAVAÇÃO DE CONVERSA TELEFÔNICA POR 
UM DOS INTERLOCUTORES. PROVA LÍCITA. PRINCÍPIO DA 
PROPORCIONALIDADE. "HABEAS CORPUS". RECURSO. 1. A gravação 
de conversa por um dos interlocutores não é interceptação telefônica, sendo 
lícita como prova no processo penal. 2. Pelo Princípio da Proporcionalidade, 
as normas constitucionais se articulam num sistema, cujo harmonia impõe 

                                                           
5 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. 35. ed.  Saraiva, 2013 
6 GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2012 
7 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 212081 – RO. Primeira Turma. 
Processo Gravação de conversa telefônica por um dos interlocutores. Relator: Octávio Gallotti. 
Rondônia, 27 de março de 1998. Disponível em: <http://www.stf.jusbrasil.com.br>. Acesso em: 05 fev 
de 2016  
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que, em certa medida, tolere-se o detrimento a alguns direitos por ela 
conferidos, no caso, o direito à intimidade. 3. Precedentes do STF. 4. 
Recurso conhecido, mas não provido.8 

 
STJ - HC: 3982 RJ 1995/0053161-5, Relator: Ministro ADHEMAR MACIEL, 
Data de Julgamento: 05/12/1995, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: 
DJ 26.02.1996  
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". 
ESCUTA TELEFÔNICA COM ORDEM JUDICIAL. REU CONDENADO POR 
FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA, QUE SE ACHA CUMPRINDO 
PENA EM PENITENCIARIA, NÃO TEM COMO INVOCAR DIREITOS 
FUNDAMENTAIS PROPRIOS DO HOMEM LIVRE PARA TRANCAR AÇÃO 
PENAL (CORRUPÇÃO ATIVA) OU DESTRUIR GRAVAÇÃO FEITA PELA 
POLICIA. O INCISO LVI DO ART. 5. DA CONSTITUIÇÃO, QUE FALA QUE 
'SÃO INADMISSIVEIS AS PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILICITO', NÃO 
TEM CONOTAÇÃO ABSOLUTA. HA SEMPRE UM SUBSTRATO ETICO A 
ORIENTAR O EXEGETA NA BUSCA DE VALORES MAIORES NA 
CONSTRUÇÃO DA SOCIEDADE. A PROPRIA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
BRASILEIRA, QUE E DIRIGENTE E PROGRAMATICA, OFERECE AO 
JUIZ, ATRAVES DA 'ATUALIZAÇÃO CONSTITUCIONAL' 
(VERFASSUNGSAKTUALISIERUNG), BASE PARA O ENTENDIMENTO 
DE QUE A CLAUSULA CONSTITUCIONAL INVOCADA E RELATIVA. A 
JURISPRUDENCIA NORTE-AMERICANA, MENCIONADA EM 
PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO E TRANQUILA. 
SEMPRE E INVOCAVEL O PRINCIPIO DA 'RAZOABILIDADE' 
(REASONABLENESS). O 'PRINCIPIO DA EXCLUSÃO DAS PROVAS 
ILICITAMENTE OBTIDAS' (EXCLUSIONARY RULE) TAMBEM LA PEDE 
TEMPERAMENTOS. ORDEM DENEGADA9 
 
STJ - RHC: 7216 SP 1998/0004035-8, Relator: Ministro EDSON VIDIGAL, 
Data de Julgamento: 28/04/1998, T5 - QUINTA TURMA, Data de 
Publicação: DJ 25.05.1998 
PENAL. PROCESSUAL. GRAVAÇÃO DE CONVERSA TELEFÔNICA POR 
UM DOS INTERLOCUTORES. PROVA LÍCITA. PRINCÍPIO DA 
PROPORCIONALIDADE. "HABEAS CORPUS". RECURSO. 1. A gravação 
de conversa por um dos interlocutores não é interceptação telefônica, sendo 
lícita como prova no processo penal. 2. Pelo Princípio da Proporcionalidade, 
as normas constitucionais se articulam num sistema, cujo harmonia impõe 
que, em certa medida, tolere-se o detrimento a alguns direitos por ela 
conferidos, no caso, o direito à intimidade. 3. Precedentes do STF. 4. 
Recurso conhecido mas não provido.10 
 
STF - HC: 70814 SP, Relator: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 
01/03/1994,  Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 24-06-1994 
HABEAS CORPUS - ESTRUTURA FORMAL DA SENTENÇA E DO 
ACÓRDÃO - OBSERVANCIA - ALEGAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO 

                                                           
8 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso de Habeas Corpus. Processo RHC 7216 SP 
1998/0004035-8, Quinta Turma. Gravação de conversa telefônica por um dos interlocutores. Relator: 
Ministro Edson Vidigal. São Paulo, 25 de maio de 1998. Disponível em: 
<http://www.stf.jusbrasil.com.br>. Acesso em: 05 fev de 2016. 
9 BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. Habeas Corpus. Processo: HC 3982 RJ 1995/0053161-5, 
Sexta Turma. Escuta telefônica. Relator: Ministro Adhemar Maciel. Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 
1996. Disponível em: <http://www.stf.jusbrasil.com.br>. Acesso em: 08 fev de 2016  
10 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso de Habeas Corpus. Processo RHC 7216 SP 
1998/0004035-8, Quinta Turma. Gravação de conversa telefônica por um dos interlocutores. Relator: 
Ministro Edson Vidigal. São Paulo, 25 de maio de 1998. Disponível em: 
<http://www.stf.jusbrasil.com.br>. Acesso em: 08 fev de 2016. 
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CRIMINOSA DE CARTA MISSIVA REMETIDA POR SENTENCIADO - 
UTILIZAÇÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS NÃO AUTENTICADAS - 
PRETENDIDA ANALISE DA PROVA - PEDIDO INDEFERIDO - A estrutura 
formal da sentença deriva da fiel observância das regras inscritas no art. 
381 do Código de Processo Penal. O ato sentencial que contem a 
exposição sucinta da acusação e da defesa e que indica os motivos em que 
se funda a decisão satisfaz, plenamente, as exigências impostas pela lei. - 
A eficácia probante das copias xerográficas resulta, em princípio, de sua 
formal autenticação por agente público competente (CPP, art. 232, 
parágrafo único). Peças reprográficas não autenticadas, desde que possível 
a aferição de sua legitimidade por outro meio idôneo, podem ser 
validamente utilizadas em juízo penal. - A administração penitenciaria, com 
fundamento em razoes de segurança pública, de disciplina prisional ou de 
preservação da ordem jurídica, pode, sempre excepcionalmente, e desde 
que respeitada a norma inscrita no art. 41, parágrafo único, da Lei n. 
7.210/84, proceder a interceptação da correspondência remetida pelos 
sentenciados, eis que a cláusula tutelar da inviolabilidade do sigilo epistolar 
não pode constituir instrumento de salvaguarda de praticas ilícitas. - O 
reexame da prova produzida no processo penal condenatório não tem lugar 
na ação sumaríssima de habeas corpus.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus. Processo: 70814 SP. Primeira Turma. 

Relator: Celso de Mello. São Paulo, 24 de junho de 1994. Disponível em: 
<http://www.stf.jusbrasil.com.br>. Acesso em: 11 fev de 2016. 
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4 INTERCEPTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES: ANÁLISE HISTÓRICA 

 

4.1 Da história da evolução da proteção ao sigilo das comunicações 

 

A Constituição de 1891 assegurava o direito ao sigilo das correspondências, 

entretanto, os Correios não eram responsabilizados por essa quebra do sigilo. As 

Constituições de 1934, 1937 e 1946 também asseguraram a inviolabilidade das 

correspondências no Brasil. Entretanto, somente na Carta Maior de 1967 veio a 

proteção das comunicações telegráficas e telefônicas, que foi positivada em seu art. 

150, § 9º. Na Carta Maior hodierna, essa proteção está encartada no art. 5º, XII, 

onde garante que “é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações 

telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por 

ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de 

investigação criminal ou instrução processual penal”.  

 

4.2 Do Código Brasileiro de Telecomunicações 

 

Em 1962 foi editada a Lei 4.117 que era o Código Brasileiro de 

Telecomunicações. Alguns doutrinadores, na década de 80, dentre eles estavam 

Ada Pelegrini Grinover, defendiam a criação de uma nova legislação que permitisse 

ao Estado produzir provas através da interceptação de qualquer tipo de 

comunicação e ao mesmo tempo respeitasse o direito à intimidade das pessoas, já 

que a legislação de 1962 fora criada num tempo pré-ditadura militar. Entretanto, 

somente após a Constituição de 1988 e após um intenso debate acerca da recepção 

dessa lei é que foi criada uma nova legislação. Esse debate aconteceu no HC 

69.912-RS e o STF acabou decidindo pela não recepção da Lei e a criação de uma 

lei, o que foi acatado pelo Poder Legislativo. Eis a ementa do referido HC: 
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Prova Ilícita: escuta telefônica mediante autorização judicial: afirmação pela 
maioria da exigência de lei, até agora não editada, para que, nas hipóteses 
e na forma’ por ela estabelecidas, possa o juiz, nos termos do art. 5º, XII, da 
Constituição, autorizar a interceptação de comunicação telefônica para fins 
de investigação criminal; não obstante, indeferimento inicial do habeas 
corpus pela soma dos votos, no total de seis, que, ou recusaram a tese da 
contaminação das provas decorrentes da escuta telefônica, indevidamente 
autorizada, ou entenderam ser impossível, na via processual do habeas 
corpus, verificar a existência de provas livres da contaminação e suficientes 
a sustentar a condenação questionada; nulidade da primeira decisão, dada 
a participação decisiva, no julgamento, de Ministro impedido (MS n.º 21.750, 
24/11/93, Velloso); consequente renovação do julgamento, no qual se 
deferiu a ordem pela prevalência dos cinco votos vencidos no anterior, no 
sentido de que a ilicitude da interceptação telefônica – à falta de lei que, nos 
termos constitucionais, venha a discipliná-la e viabilizá-la – contaminou, no 
caso, as demais provas, todas oriundas, direta ou indiretamente, das 
informações obtidas na escuta (fruits of the poisonous tree), nas quais se 
fundou a condenação do paciente.12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Degravação de escutas telefônicas. Processo: HC 69912 – RS. 
Tribunal Pleno. Relator: Sepúlveda Pertence. Rio Grande do Sul, 26 de novembro de 1993. 
Disponível em: <http://www.stf.jusbrasil.com.br>. Acesso em: 11 fev de 2016. 
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5 BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DA LEI 9.296/96 

 

5.1 Conceito e natureza jurídica de interceptação telefônica 

 

A interceptação telefônica divide-se em interceptação telefônica strictu 

sensu, escuta telefônica, gravação telefônica e interceptação ambiental. O primeiro 

tipo de interceptação pode ser conceituado como aquele em que um terceiro 

intercepta a conversa telefônica de duas outras pessoas sem que as mesmas 

saibam. O segundo tipo de interceptação é aquela em que um terceiro intercepta a 

conversa de outras duas, entretanto uma delas sabe dessa interceptação. O terceiro 

tipo de interceptação telefônica é aquela em que uma das pessoas que participa da 

conversa telefônica grava sua própria conversa com outrem. O quarto tipo de 

interceptação é aquela em que um terceiro capta a conversa mantida entre duas ou 

mais pessoas, fora do telefone, em qualquer recinto, privado ou público.  

Para Guilherme de Souza Nucci13, a interceptação ambiental deve ser 

inserida em três diferentes cenários:  

a) captação de conversa alheia mantida em lugar público – para o Autor, esse tipo 

de interceptação não é ilícito, pois, se os interlocutores desejassem privacidade e 

certeza de que não seriam importunados ou ouvidos, deveriam recolher-se a lugar 

privado;  

b) captação de conversa mantida em lugar privado – Nucci entende que constitui 

invasão de privacidade, pois não está autorizado, judicialmente, o ingresso em casa 

alheia, cuja inviolabilidade está garantida no rol dos direitos fundamentais (art. 5º, XI, 

CF), entretanto, se houver um mandado de busca para a realização em certo 

domicilio, entende o Autor, que a interceptação torna-se lícita;  

                                                           
13 NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 9. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2015 
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c) captação de conversa mantida em lugar público, porém em caráter sigiloso, 

expressamente admitido pelos interlocutores: na concepção do Autor, isso configura 

invasão de privacidade, pois a ninguém é permitido imiscuir-se em segredos alheios 

sem a permissão judicial.  

Outrossim, cabe dizer que a natureza jurídica da interceptação telefônica é 

de medida cautelar, pois ela prepara a ação penal, na medida que dá sustentação à 

justa causa, que é uma das condições da ação penal, ou pode funcionar como uma 

medida cautelar incidental na ação penal. 

 

5.2 Requisitos necessários à concessão da interceptação  

 

A Lei 9.296/96 prevê em seu art. 2º os requisitos para a concessão da interceptação 

telefônica. Logo, como toda medida cautelar no processo penal, a interceptação 

deve ter os seguintes requisitos:  

a) fumus comissi delicti – devem haver indícios razoáveis de autoria ou participação 

em infração criminal;  

b) fumus boni iuris – sendo a busca pela prova tão urgente, em certos momentos, 

que o único meio de prova é a interceptação, logo um dos requisitos é a falta de 

outros meios para se obter a prova desejada;  

c) a infração penal deve ser apenada com reclusão – fazendo a análise desse 

requisito chega-se à conclusão de que crimes com pena de detenção não podem a 

incidência da Lei 9.296/96.  

É imperioso expor que certos autores, dentre eles Vicente Greco Filho14, 

entendem que pelo fato do art. 2º ter sido redigido de forma negativa, ou seja, ele 

nega os próprios requisitos, para justifica-los, o mesmo ficou com sua intelecção 

prejudicada. 

Hodiernamente, há uma temperança em relação ao terceiro requisito, pois  

tanto o STF e o STJ têm jurisprudência afirmando que se no curso de alguma 

investigação criminal houver alguma infração penal que preveja como pena 

detenção e houver outra infração conexa que tenha como pena a reclusão, poderá 

                                                           
14 GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2012 
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haver  a incidência da lei de interceptação telefônica ao caso. Eis que seguem 

algumas jurisprudências, que ratificam o que se argumenta:  

 

 
STF - HC: 83515 RS, Relator: NELSON JOBIM. Data de Julgamento: 
16/09/2004, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 04-03-2005. 
 
HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRAZO DE 
VALIDADE. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO DE 
INVESTIGAÇÃO. FALTA DE TRANSCRIÇÃO DE CONVERSAS 
INTERCEPTADAS NOS RELATÓRIOS APRESENTADOS AO JUIZ. 
AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ACERCA DOS 
PEDIDOS DE PRORROGAÇÃO. APURAÇÃO DE CRIME PUNIDO COM 
PENA DE DETENÇÃO. 1. É possível a prorrogação do prazo de 
autorização para a interceptação telefônica, mesmo que sucessivas, 
especialmente quando o fato é complexo a exigir investigação diferenciada 
e contínua. Não configuração de desrespeito ao art. 5º, caput, da L. 
9.296/96. 2. A interceptação telefônica foi decretada após longa e minuciosa 
apuração dos fatos por CPI estadual, na qual houve coleta de documentos, 
oitiva de testemunhas e audiências, além do procedimento investigatório 
normal da polícia. Ademais, a interceptação telefônica é perfeitamente 
viável sempre que somente por meio dela se puder investigar determinados 
fatos ou circunstâncias que envolverem os denunciados. 3. Para 
fundamentar o pedido de interceptação, a lei apenas exige relatório 
circunstanciado da polícia com a explicação das conversas e da 
necessidade da continuação das investigações. Não é exigida a transcrição 
total dessas conversas o que, em alguns casos, poderia prejudicar a 
celeridade da investigação e a obtenção das provas necessárias (art. 6º, § 
2º, da L. 9.296/96). 4. Na linha do art. 6º, caput, da L. 9.296/96, a obrigação 
de cientificar o Ministério Público das diligências efetuadas é 
prioritariamente da polícia. O argumento da falta de ciência do MP é 
superado pelo fato de que a denúncia não sugere surpresa, novidade ou 
desconhecimento do procurador, mas sim envolvimento próximo com as 
investigações e conhecimento pleno das providências tomadas. 5. Uma vez 
realizada a interceptação telefônica de forma fundamentada, legal e 
legítima, as informações e provas coletas dessa diligência podem subsidiar 
denúncia com base em crimes puníveis com pena de detenção, desde que 
conexos aos primeiros tipos penais que justificaram a interceptação. Do 
contrário, a interpretação do art. 2º, III, da L. 9.296/96 levaria ao absurdo de 
concluir pela impossibilidade de interceptação para investigar crimes 
apenados com reclusão quando forem estes conexos com crimes punidos 
com detenção. Habeas corpus indeferido.15 
 
STJ - RHC: 13274 RS 2002/0104866-6, Relator: Ministro GILSON DIPP, 
Data de Julgamento: 19/08/2003, T5 - QUINTA TURMA, Data de 
Publicação: DJ 29/09/2003 p. 276 
 
CRIMINAL. RHC. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. A SAÚDE 
PÚBLICA, O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, AGIOTAGEM, 
LAVAGEM DE DINHEIRO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. 
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADES. PRAZO DE DURAÇÃO. 
NÃO COMPROVAÇÃO DA INDISPENSABILIDADE DA INTERCEPTAÇÃO, 

                                                           
15 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus. Interceptação telefônica. Processo 83515 RS. 
Tribunal Pleno. Relator: Ministro Nelson Jobim. Rio Grande do Sul, 04 de março de 2005. Disponível 
em: <http://www.stf.jusbrasil.com.br>. Acesso em: 13 fev de 2016 
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QUANDO DA AUTORIZAÇÃO DAS RENOVAÇÕES. AUTORIZAÇÃO DA 
INTERCEPTAÇÃO ANTES DA EFETIVAÇÃO DE QUALQUER OUTRO 
MEIO DE PROVA. CONFIABILIDADE QUESTIONÁVEL DAS 
DEGRAVAÇÕES. IMPROPRIEDADE DO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA 
DE TRANSCRIÇÕES DAS CONVERSAS INTERCEPTADAS NOS 
RELATÓRIOS DA POLÍCIA AO JUÍZO. CIENTIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO SOBRE AS MEDIDAS INVESTIGATÓRIAS. GRAVAÇÕES 
ENTRE INVESTIGADO E ADVOGADO. DELITOS APENADOS COM 
DETENÇÃO. LICITUDE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. 
RECURSO DESPROVIDO. I. A interceptação telefônica deve perdurar pelo 
tempo necessário à completa investigação dos fatos delituosos. II. O prazo 
de duração da interceptação deve ser avaliado pelo Juiz da causa, 
considerando os relatórios apresentados pela Polícia. III. O habeas corpus é 
meio impróprio para a análise das alegações que não encontram pronto 
respaldo nos documentos carreados ao feito, quais sejam, de que as 
interceptações teriam sido deferidas sem que a polícia procedesse 
anteriormente a qualquer ato investigatório dos delitos, de que a prova dos 
crimes de que foram acusados os pacientes poderia ter sido obtida por 
outros meios, e da confiabilidade questionável das degravações juntadas 
aos autos. IV. Não se pode exigir que o deferimento das prorrogações (ou 
renovações) seja sempre precedido da completa transcrição das conversas, 
sob pena de frustrar-se a rapidez na obtenção da prova. V. Não se faz 
necessária a transcrição das conversas a cada pedido de renovação da 
escuta telefônica, pois o que importa, para a renovação, é que o Juiz tenha 
conhecimento do que está sendo investigado, justificando a continuidade 
das interceptações, mediante a demonstração de sua necessidade. VI. A lei 
exige que seja feita a transcrição das gravações ao final da escuta, a fim de 
que o conteúdo das conversas seja juntado ao processo criminal. VII. Não 
procede a alegação de nulidade nas interceptações pelo fato de o Ministério 
Público não ter sido cientificado do deferimento das medidas investigatórias, 
se sobressai que o Parquet acompanhou toda a investigação dos fatos, 
inclusive a interceptação das comunicações telefônicas dos pacientes, não 
sendo necessário que fosse formalmente intimado de cada prorrogação das 
escutas. VIII. O Juiz, ao determinar a escuta telefônica, o faz com relação 
às pessoas envolvidas, referindo os números de telefones, não cabendo à 
autoridade policial fazer qualquer tipo de filtragem. IX. A avaliação dos 
diálogos que serão usados como prova cabe ao Julgador, quando da 
sentença. X. Hipótese em que não foi determinada a quebra do sigilo do 
advogado em nenhum momento, ocorrendo apenas gravações e 
transcrições automáticas de algumas ligações recebidas do advogado pelos 
investigados. XII. Se, no curso da escuta telefônica deferida para a 
apuração de delitos punidos exclusivamente com reclusão  são descobertos 
outros crimes conexos com aqueles, punidos com detenção, não há porque 
excluí-los da denúncia, diante da possibilidade de existirem outras provas 
hábeis a embasar eventual condenação. XIII. Não se pode aceitar a 
precipitada exclusão desses crimes, pois cabe ao Juiz da causa, ao prolatar 
a sentença, avaliar a existência dessas provas e decidir sobre condenação, 
se for o caso, sob pena de configurar-se uma absolvição sumária do 
acusado, sem motivação para tanto. XIV. É lícita a interceptação telefônica 
deferida por Autoridade Judicial, atendendo representação feita pela Polícia, 
de maneira fundamentada e em observância às exigência legais. XV. 
Recurso desprovido.16 
 
 
 

                                                           
16 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso de Habeas Corpus. Processo: 13274 RS 
2002/0104866-6. Quinta Turma. Relator: Ministro Gilson Dipp. Rio Grande do Sul, 29 de setembro de 
2003. Disponível em: <http://www.stf.jusbrasil.com.br>. Acesso em: 15 fev de 2016. 
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 5.3 Prazo da interceptação 

 

O art. 5º da lei de interceptação estabelece o prazo máximo de quinze dias, 

sendo possível a prorrogação por igual período de tempo. Entretanto, os tribunais 

superiores transformaram em letra morta esse artigo, pois para o entendimento 

deles a duração da interceptação só cessa quando já se tiver obtido um lastro 

probatório suficiente. É de bom alvitre citar algumas jurisprudências, para se retificar 

o que se diz:  

 
STJ - HC: 121212 RJ 2008/0255909-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS 
JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/02/2012, T6 - SEXTA TURMA, Data de 
Publicação: DJe 05/03/2012 
 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INTERCEPTAÇÃO 
TELEFÔNICA. DEFERIMENTO. PRORROGAÇÃO POR MAIS DE UMA 
VEZ. POSSIBILIDADE. DECISÕES FUNDAMENTADAS. 1. Segundo 
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo 
Tribunal Federal, o disposto no art. 5º da Lei n.9.296/1996 não limita a 
prorrogação da interceptação telefônica a um único período, podendo haver 
sucessivas renovações, desde que devidamente fundamentadas. 2. No 
caso, a decisão que deferiu as interceptações telefônicas bem como 
aquelas que as prorrogaram estão devidamente fundamentadas e 
demonstraram a necessidade da continuidade da medida, especialmente 
porque o material que estava sendo coletado indicava a real ocorrência das 
práticas delituosas investigadas. 3. Ordem denegada.17 
 
STF - RHC: 120551 MT, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de 
Julgamento: 08/04/2014,  Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 25-04-2014 PUBLIC 28-04-2014. 
 
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO ORDINÁRIO RECEBIDO COMO 
HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. INSTRUÇÃO CRIMINAL. 
INTERCEPTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS. 
DECRETAÇÃO. ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 
NECESSIDADE DA MEDIDA. DEMONSTRAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA. 
EXISTÊNCIA. APURAÇÃO DA PRÁTICA DOS CRIMES DE FORMAÇÃO 
DE QUADRILHA E DE CORRUPÇÃO PASSIVA. LEI 9.296/1996. 
REQUISITOS. PREENCHIMENTO. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. 
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I - 
O recurso é intempestivo, uma vez que o acórdão impugnado foi publicado 
em 28/8/2013 e o recurso foi protocolizado em 4/11/2013, fora, portanto, do 

                                                           
17 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus. Processo: 121212 RJ 2008/0255909-0. 

Sexta Turma. Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior. Rio de Janeiro, 05 de março de 2012. 
Disponível em: <http://www.stf.jusbrasil.com.br>. Acesso em: 15 fev de 2016. 
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prazo de cinco dias previsto no art. 310 do Regimento Interno do Supremo 
Tribunal Federal. Contudo, em homenagem aos princípios da fungibilidade e 
da economia processual, bem como à firme orientação desta Turma, que 
admite a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, o 
caso é de receber este recurso como impetração originária de habeas 
corpus. II - Consoante assentado pelas instâncias antecedentes, não 
merece acolhida a alegação de ilicitude da interceptação telefônica 
realizada e, por conseguinte, das provas por meio dela obtidas. III - A 
necessidade da medida foi devidamente demonstrada pelo decisum 
questionado, bem como a existência de indícios suficientes de autoria de 
crimes punidos com reclusão, tudo em conformidade com o disposto no art. 
2º da Lei 9.296/1996. IV- Improcedência da alegação de que a decisão que 
decretou a interceptação telefônica teria se baseado unicamente em 
denúncia anônima, pois decorreu de procedimento investigativo prévio. V- 
Este Tribunal firmou o entendimento de que “as decisões que autorizam a 
prorrogação de interceptação telefônica sem acrescentar novos motivos 
evidenciam que essa prorrogação foi autorizada com base na mesma 
fundamentação exposta na primeira decisão que deferiu o monitoramento” 
(HC 92.020/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa). VI - O Plenário desta Corte já 
decidiu que “é possível a prorrogação do prazo de autorização para a 
interceptação telefônica, mesmo que sucessivas, especialmente quando o 
fato é complexo, a exigir investigação diferenciada e contínua. Não 
configuração de desrespeito ao art. 5º, caput, da Lei 9.296/1996”(HC 
83.515/RS, Rel. Min. Nelson Jobim). VII - O indeferimento da diligência pelo 
magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez 
que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a 
possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, 
impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da 
respectiva ação penal. VIII-Recurso ordinário recebido como habeas corpus 
originário e, na sequência, denegada a ordem.18 
 
 

5.4 Competência e os atos processuais da interceptação 

 

A competência do juízo para a realização da interceptação é do juízo da 

ação penal, entretanto a competência pode ser de outro juízo, desde que a 

interceptação seja feita ainda na fase do inquérito policial.  

Cabe aduzir que os legitimados a requererem a interceptação são o membro 

do parquet, que pode requerer durante o processo e durante o inquérito, e a 

autoridade policial, que somente pode representar pela interceptação durante o 

inquérito. O juiz também é um dos legitimados, pois pode requerer a interceptação 

de ofício, o que é bastante questionável na doutrina, pois entende-se que isso feriria 

o sistema acusatório adotado no processo penal pátrio. Defende-se na doutrina a 

possibilidade da defesa requerer também a interceptação, pois ao se permitir essa 

espécie de prova à defesa, estaria havendo um respeito ao princípio da ampla 

                                                           
18 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso de Habeas Corpus. Processo: 120551 MT. Segunda 

Turma. Relator: Min. Ricardo Lewandowski. Mato Grosso, 28 de abril de 2014. Disponível em: 
<http://www.stf.jusbrasil.com.br>. Acesso em: 17 fev de 2016 
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defesa. Quem defende essa possibilidade da defesa requerer a interceptação é 

Guilherme de Souza Nucci19. O mesmo doutrinador defende a possibilidade do 

querelante requerer a interceptação, pois ele, na ação penal privada e na subsidiária 

da pública, se equipara ao membro do MP.  

Deve-se falar também acerca do incidente de inutilização, que nada mais é 

que o requerimento feito pelo representante do MP ou de ofício pelo juiz, para que 

seja destruído o material que não será útil à formação do lastro probatório que se 

quer utilizar.   

 

5.5 Interceptação telefônica e a prova emprestada 

 

Deve-se aduzir que é cabível o empréstimo de uma interceptação telefônica 

em outro processo, para ser utilizada como prova, desde que presentes os requisitos 

já expostos em capítulo anterior. Para se ratificar o que se diz, cabe citar algumas 

jurisprudências: 

 
STJ - HC: 161245 ES 2010/0019030-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS 
JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/04/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de 
Publicação: DJe 30/04/2013. 
 
HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. 
INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA EMPRESTADA. 
POSSIBILIDADE. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como 
substitutivo do recurso ordinário previsto nos arts. 105, II, a, da Constituição 
Federal e 30 da Lei n. 8.038/1990. Atual entendimento adotado no Supremo 
Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, que não têm mais 
admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, 
salvo em situações excepcionais. 2. Pacientes investigados por suposta 
prática de sonegação fiscal, falsidade ideológica, quadrilha e lavagem de 
dinheiro. Desmembramento da investigação criminal, fundada em 
interceptação telefônica, para instauração de outro inquérito. No caso, não 
houve encontro fortuito de provas na interceptação telefônica, dando origem 
a uma nova investigação. Os pacientes continuam alvo das mesmas 
investigações, havendo apenas o desmembramento para melhor elucidação 
dos fatos. Assim, as interceptações telefônicas foram colhidas licitamente, 
podendo ser usadas de forma legítima, como prova emprestada, em outro 
procedimento investigatório. Precedentes. 3. Habeas corpus não 
conhecido.20 
 

                                                           
19 NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 9. ed. Rio de 
Janeiro: Forense,2015 
20 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus. Processo: 161245 ES 2010/0019030-0. 
Sexta Turma. Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior.  Espírito Santo, 30 de abril de 2013. Disponível 
em: <http://www.stf.jusbrasil.com.br>. Acesso em: 17 fev de 2016. 
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TRF-4 - ACR: 50025155020104047104 RS 5002515-50.2010.404.7104. 
Relator: LUIZ CARLOS CANALLI. Data de Julgamento: 10/12/2013. Sétima  
Turma, Data de Publicação: D.E. 10/12/2013. 
 
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CIGARROS. 
CONTRABANDO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA 
EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
INAPLICABILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. FRACIONAMENTO DE 
TRIBUTOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INQUÉRITOS E 
AÇÕES PENAIS NÃO PODE EXASPERAR A PENA-BASE. 
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA 
DE DIREITOS EM CASO DE REINCIDÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. 1. É 
perfeitamente coerente que o magistrado ao detectar a existência de um 
crime que não seja de sua competência, por meio de interceptação 
telefônica autorizada judicialmente, efetue a remessa dos autos ao juízo 
competente, devendo a prova obtida servir como elemento probatório nos 
novos autos. 2. O Supremo Tribunal Federal pelas suas duas Turmas, 
recentemente, manifestou-se no sentido de que se a mercadoria importada 
com tributos iludidos for cigarro estrangeiro ou brasileiro reintroduzido no 
território nacional, tem-se a figura do contrabando e não descaminho, pois a 
lesão perpetrada não se restringe ao erário público, mas atinge também 
outros interesses públicos como a saúde e as atividades econômicas. E, 
desta forma, é inaplicável o princípio da insignificância, uma vez que não se 
trata de mera tutela fiscal e a atividade enquadrada neste contexto, em tese, 
passa a ser típica para efeitos penais. 3. Em caso de delito cometido, em 
tese, em concurso de agentes, não há falar em fracionamento dos tributos 
iludidos para a finalidade de aplicação do princípio da bagatela, devendo ser 
utilizada, para fins de insignificância penal, a somatória dos tributos não 
recolhidos, nos termos da orientação desta Corte. 4. Não se concebe o 
agravamento da pena-base em razão da existência de inquéritos e ações 
penais em trâmite, consoante dispõe a Súmula nº 444, do STJ. 5. Se o réu 
tiver sido condenado por crime idêntico, não fará jus à substituição da pena 
privativa de liberdade por pena restritiva de direito, devendo sujeitar-se ao 
cumprimento inicial da pena em regime semi-aberto, nos termos da Súmula 
nº 269 do Superior Tribunal de Justiça.21 
 

 

Questão que, hodiernamente, se coloca na doutrina e jurisprudência é a 

possibilidade do uso da interceptação telefônica em processos, cuja matéria não 

esteja relacionada ao direito penal, ou seja , o empréstimo de provas em processos 

de alçada extrapenal. Entretanto, já há posicionamento na doutrina que entende que 

pode ser utilizado. Um desses posicionamentos é o de Antônio Scarance Fernandes, 

que entende da seguinte forma:  

 
Mais discutível é o uso da prova emprestada em processo cível, pois a 
Constituição não permite a interceptação para se obter prova fora do âmbito 
criminal. O transplante da prova representaria forma de se contornar a 
vedação constitucional quanto à interceptação para fins não criminais. Há, 
contudo, razoável entendimento no sentido de que a prova poderia ser 
aceita porque a intimidade, valor constitucionalmente protegido pela 

                                                           
21 Brasil. Tribunal Regional Federal da 4ª. Região. Apelação Criminal. Processo: ACR RS 5002515-
50.2010.404.7104. Sétima Turma. Relator: Ministro Luiz Carlos Canalli. Rio Grande do Sul, 10 de 
dezembro de 2013. Acesso em: 17 fev de 2016 
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vedação das interceptações telefônicas, já teria sido violado de forma lícita. 
Não haveria razão, então, para se impedir a produção da prova, sob o 
argumento de que, por via oblíqua, seria desrespeitado o texto 
constitucional.22   

Logo, conforme a doutrina exposta, se já se feriu o direito à intimidade no 

processo penal, que se relaciona completamente com direitos indisponíveis, de 

forma lícita, não haveria óbice a que se use a prova em processos de alçadas 

extrapenais, que podem lidar com questões relacionadas a direitos disponíveis. 

 

 5.6 Crime previsto na Lei 9.296/96 

 

Na Lei 9.296/96 há um tipo previsto, para quem realize interceptação 

telefônica de forma ilícita. É o que preceitua o art. 10 da referida lei, conforme a 

seguinte citação:  “Constitui crime realizar interceptação de comunicações 

telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar segredo da Justiça, sem 

autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei”.23  Logo, quem realizar 

interceptação sem autorização judicial ou sem realizar os objetivos preconizados 

pela lei comete o referido crime. 

 

5.7 Do cabimento do habeas corpus contra a decisão de interceptação 

 

 Muito se discute na doutrina acerca da possibilidade do uso do habeas 

corpus para impugnar a decisão que concede a interceptação telefônica. Há essa 

dúvida, pois a decisão que concede a interceptação não se encaixa nas decisões 

que que são atacadas por recurso em sentido estrito e apelação. Logo, haveria certo 

sentido em se admitir o habeas corpus como único meio de se impugnar essa 

decisão, como será bem fundamentado abaixo, apesar de que se tem aceitado o 

mandado de segurança como um meio de se atacar essa decisão.  

O Habeas Corpus é um remédio jurídico constitucional previsto no art. 5º, 

LXVIII, pois é um instrumento que garante ao indivíduo perante o Estado um direito 

fundamental que é a liberdade de ir e vir. Sua função precípua é evitar ou fazer 

cessar violência ou a coação à liberdade individual proveniente de ilegalidade ou 

                                                           
22 FERNANDES, Antônio de Scarance. Processo Penal Constitucional. 7. ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2012. 
23 BRASIL. Lei 9.296/96. Interceptação telefônica. Regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5° da 

Constituição Federal. Publicada em 24 de julho de 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. 
Acesso em: 19 fev 2016  
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abuso de poder.  Sua origem histórica encontra-se no fim da Idade Média e começo 

do Absolutismo, na Inglaterra do século XIII, onde foi positivado o habeas corpus na 

Magna Carta. Nosso ordenamento jurídico pátrio adotou esse remédio constitucional 

desde o Código de Processo Penal de 1832.  

É de bom alvitre citar as lições de Eugênio Pacelli de Oliveira24, acerca do 

cabimento do Habeas Corpus, in verbis:  

 

O habeas corpus dirige-se contra o ato atentatório da liberdade de 
locomoção. Para que se configure um ato atentatório ao direito de 
locomoção, não é necessário que haja já uma ordem de prisão determinada 
por autoridade judiciária ou que o seu titular (do direito) já se encontre 
preso. Será objeto do writ tanto a ameaça real, concretizada, como a 
ameaça potencial. Por ameaça potencial estamos nos referindo ao simples 
início de qualquer atividade persecutória que tenha por objeto a apuração 
de fato imputado ou imputável à pessoa individualizada. Nesse sentido a 
simples instauração de inquérito policial ou de procedimento investigatório 
será suficiente para configurar situação de ameaça potencial à liberdade de 
locomoção, quando dirigida a fato certo e a pessoa previamente 
determinada, e desde que, para a conduta, seja prevista imposição de pena 
privativa de liberdade. 

 
 

Destarte, se o remédio heroico tem essa finalidade de coibir qualquer 

espécie de investigação, como expos Pacceli, logo caberia a impetração do mesmo 

para anular uma interceptação ilegal. Podendo, até o membro do MP interpor o 

mesmo, se constatada a ilegalidade da interceptação, funcionando como custus 

legis. Nessa seara, segue uma jurisprudência para ilustrar o que se diz:   

 

 
TRF-1 - HC: 3090 RR 2005.01.00.003090-3, Relator: DESEMBARGADOR 
FEDERAL TOURINHO NETO, Data de Julgamento: 15/02/2005,  
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 25/02/2005 DJ p.15. 
 
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. MINISTÉRIO PÚBLICO. 
LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. INTERCEPTAÇÃO DE 
COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA. ADMISSIBILIDADE DO USO DE HABEAS 
CORPUS PARA DECLARAÇÃO DE SUA ILEGALIDADE. PEDIDO DE 
ESCUTA. DEMONSTRAÇÃO DE SUA INDISPENSABILIDADE. DECISÃO. 
FUNDAMENTAÇÃO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. POSSIBILIDADE. 
1. Tem o Ministério Público, em qualquer grau de jurisdição, legitimidade 
ativa ad causam para impetrar habeas corpus em favor do cidadão que está 
ameaçado no seu direito de locomoção, em face do disposto no art. 654 do 
CPP. 2 É admissível a impetração de habeas corpus para desconstituir 
decisão que ordena interceptação de comunicação telefônica, apear de não 
atentar, diretamente, contra o direito de locomoção do cidadão, tendo em 

                                                           
24 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 
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vista que, nos seus desdobramentos, pode atingir esse direito (Precedente 
da 3ª Turma do TRF-1, HC 2002.01.00.028710-6/MT, j. un. em 8.10.2002, 
DJ 25.10.2002, relator Juiz Olindo Menezes). 3. O pedido de interceptação 
de comunicação telefônica deve demonstrar sua indispensabilidade para 
apuração da infração penal, conforme dispõe o art. 4º da Lei 9.296, de 
1996. Não pode e não deve a autoridade policial utilizar-se, sem demonstrar 
a real necessidade dessa prova, por ser mais prático, fácil e cômodo, para 
proceder as investigações. 4. A decisão que determina a interceptação de 
comunicação telefônica deve ser fundamentada, sob pena de nulidade. 
Alegação, única, que se trata de interesse público para combater o crime 
organizado não é fundamento para determinar-se a interceptação da 
comunicação telefônica. A lei exige que seja indispensável a interceptação 
telefônica para conseguir-se apurar a infração penal (Lei 9.296/96, arts. 4º e 
5º). Não é fundamento a afirmativa, tão-só, que: "o interesse público, 
mormente no combate ao crime organizado, aliado à relatividade do sigilo 
das comunicações telefônicas - e num plano maior do próprio direito à 
intimidade - permitem o deferimento do pedido". 5. "O deferimento da 
invasão deve ser, sempre, por exceção. Dito de outro modo, o Juiz deverá 
fazer uma avaliação da necessidade da realização da escuta telefônica, 
sendo que, para tanto, deverá ter em mente que a interceptação - portanto a 
quebra da privacidade - é a única forma possível e razoável para proteger 
outros valores fundamentais da coletividade e da defesa da ordem jurídica" 
(Lênio Streck. As interceptações telefônicas e os Direitos Fundamentais). 6. 
De acordo com o art. 5º da Lei 9.296/96, o prazo para a execução da 
interceptação telefônica é de quinze dias, podendo ser "ser renovável por 
igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade" desse meio de 
prova. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 83.515/RS, 
em 16.09.2004, por maioria, vencido o Ministro Março Aurélio, entendeu que 
esse dispositivo permitiu renovações sucessivas de prazo quinzenal para a 
interceptação. Mas deve ficar demonstrada a indispensabilidade. O MM. 
Juiz a quo, ao apreciar o pedido de prorrogação, autorizou, "desde logo, 
duas prorrogações em iguais períodos, independente de nova decisão". 
Concedeu a prorrogação da interceptação da comunicação telefônica, sem 
examinar sua indispensabilidade. 7. Não pode a autoridade judicial 
determinar, por via oblíqua, a interceptação telefônica de pessoa que não 
está sujeita a sua jurisdição, por ter foro privilegiado, ao ordenar a do "fiel 
ajudante" dessa pessoa.25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 1ª. Região. Habeas Corpus. Processo: HC 3090 RR 
2005.01.00.003090-3. Terceira Turma. Relator: Desembargador Federal Tourinho Neto. Roraima, 25 
de fevereiro de 2005. Disponível em: <http://www.trf-1.jusbrasil.com.br/>. Acesso em: 19 fev de 2016. 



31 
 

 

 

6 DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DA INTERCEPTAÇÃO 

TELEFÔNICA 

 

6.1 Do direito fundamental à intimidade e à imagem 

 

Conforme preceitua o art. 5º, X, da Carta Maior, a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas são invioláveis. Entretanto, o direito à intimidade 

pode ser relativizado, principalmente quando está presente o conceito de 

supremacia do interesse público. 

O direito à intimidade pode se apresentar sob várias modalidades, tais como 

a proteção ao domicílio, às correspondências, às interceptações telefônicas, escutas 

ambientais, gravação telefônicas e outras maneiras de ofender a intimidade da 

pessoa humana. Gilmar Mendes preceitua assim o direito à intimidade: “O objeto do 

direito à intimidade seriam as conversações e os episódios ainda mais íntimos, 

envolvendo relações familiares e amizades mais próximas.”26  Já o direito à 

privacidade teria, para Gilmar Mendes27, o seguinte teor: “ O direito à privacidade é 

proclamado como resultado da sentida exigência de o indivíduo encontrar na solidão 

aquela paz e aquele equilíbrio, continuamente comprometido pelo ritmo da vida 

moderna”. 

Como foi dito acima, pode haver uma relativização do direito à intimidade, a 

partir do momento em que o fato que foi exposto ao público tem uma relação com os 

interesses públicos da sociedade civil, tal como o fato de uma investigação acerca 

de um político que que pratica peculato , que acaba revelando fatos de sua vida 

privada. Outro fator que relativiza o direito à intimidade é o fato de se expor a vida de 

um indivíduo que é uma pessoa pública, tal como um ator, jogador de futebol, etc. 

Complementando o que se diz, vale citar novamente Gilmar Mendes:  

 

 

                                                           
26 MENDES, Gilmar. Curso de Direito Constitucional. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

27 Ibid., p. 
28 Ibid., p. 
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A extensão e a intensidade da proteção à vida privada dependem, em parte, 
do modo de viver do indivíduo- reduzindo-se, mas não se anulando, quando 
se trata de celebridade. Dependem, ainda, da finalidade a ser alcançada 
com a exposição e do modo como a notícia foi coletada.28    

 

O direito à intimidade faz parte do rol dos direitos da personalidade, assim 

como o princípio do resguardo da liberdade de manifestação de pensamento (art. 5º, 

IV), da liberdade de consciência e crença religiosa (art. 5º, VI), da liberdade de 

convicção filosófica ou política (art. 5º, VIII) e da garantia de livre manifestação do 

pensar (art. 5º, IX). Esses princípios protegem a esfera privada do cidadão de sofrer 

invasões do Estado. Logo, o direito da personalidade seria um obstáculo a alguma 

tentativa do Estado de tentar se imiscuir na vida privada do cidadão e também 

frearia alguma tentativa do Estado de limitar  a opinião  e manifestação de vontade 

do cidadão. 

 

6.2 Direito à intimidade x interceptação telefônica 

 

A interceptação telefônica como meio invasivo que é, pois invade a vida 

privada de quem é seu alvo, acaba gerando conflitos com o direito à intimidade. É de 

bom alvitre citar a seguinte passagem de Paulo José da Costa Júnior acerca do 

tema:  

 
na expressão ‘direito à intimidade’ são tutelados dois interesses, que se 
somam: o interesse de que a intimidade não venha a sofrer agressões e o 
de que não venha a ser divulgada. O direito, porém, é o mesmo. (...) No 
âmbito do direito à intimidade, portanto, podem ser vislumbrados estes dois 
aspectos: a invasão e a divulgação não autorizada da intimidade 

legitimamente conquistada.27  

 

 

Vê-se que o ataque ao direito à intimidade abarca dois momentos, que são:  

a) quando alguém vai invadir a privacidade de alguém, para capturar alguma 

informação da vida privada do indivíduo;  

b) quando uma informação da vida privada de alguém é exposta à 

sociedade.  

                                                           
29COSTA JÚNIOR, Paulo José da. O Direito de Estar Só: tutela penal da intimidade. São Paulo: 

Revista dos Tribunais: São Paulo, 1995 
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Nesse escopo, cabe aduzir que a interceptação telefônica encaixa-se no 

primeiro momento, pois ocorre uma invasão na conversa de duas pessoas e ao 

mesmo tempo tem um interlocutor por fora, ou interlocutor é um dos participantes da 

conversa. 

Um fator que está atrelado à interceptação telefônica e ao direito à 

intimidade é o dano moral em decorrência de uma interceptação telefônica ilícita. 

Esse fato pode ocorrer quando alguém utiliza uma interceptação de um processo 

criminal e a expõe para a sociedade, podendo a conversa ali gravada causar algum 

tipo de dano moral ao alvo da interceptação. Nessa seara, segue a seguinte 

jurisprudência, para se demonstrar o que se expôs:  

 

TJ-SP - APL: 90956313720088260000 SP 9095631-37.2008.8.26.0000, 
Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 17/09/2013,  10ª 
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2013. 
 
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. LIBERDADE DE 
IMPRENSA. Pretensão dos autores à indenização por danos morais 
decorrentes de publicação de reportagem que se baseou em conteúdo de 
interceptação telefônica ilícita. 1. Os autores insistem no argumento de que 
a notícia se originou de ato ilícito interceptação telefônica ilegal , que se 
disseminou com a publicação feita pela ré, que, portanto, deve responder 
pelos danos morais causados aos autores. Entretanto, a fonte da notícia, 
apesar de ilegal, e, primariamente, representar violação à vida privada dos 
autores, sucumbe ao interesse informativo da reportagem publicada. 2. Não 
se duvida tampouco do interesse público da notícia veiculada. Embora os 
autores aleguem que são empresários da iniciativa privada e, por esta 
razão, o interesse envolvido seria notadamente privado, e não público, não 
se pode afastar a constatação de que são os autores empresários 
atualmente inseridos no ramo de telecomunicações. Participam ou 
participaram da gestão de importantes companhias telefônicas que têm 
atuação nacional e, além disso, ao que tudo indica, contaram com o auxílio 
de importante político nacional na disputa do setor de telefonia, como assim 
noticiou a ré. Logo, sob diversos enfoques, há evidente interesse público na 
reportagem publicada. 3. No que tange à edição das informações, que 
supostamente teria comprometido, ainda mais, a imagem dos autores, deve 
ser notado que o jornalista tem a liberdade de expor a notícia como lhe 
aprouver. Exige-se do jornalista apenas a veracidade das informações 
transmitidas. 4. Deve ser ressaltado, ainda, como bem anotado na 
sentença, que na notícia veiculada, foi feita importante ressalva, que, 
decisivamente, afasta o dever de indenizar. A jornalista fez alerta no sentido 
de que as gravações telefônicas, impugnadas pelos autores, mostravam 
apenas um dos lados da história e deveria o leitor ter este fator em 
consideração. De fato, não se exigia a completa investigação dos fatos 
noticiados pela jornalista, sob risco de assunção de responsabilidades que 
não cabem à Imprensa. 5. Não se vê na matéria publicada nenhuma 
intenção de ofender a imagem dos autores, pois restrita à reprodução dos 
diálogos, cuja veracidade não foi infirmada, à informação sobre a vida dos 
protagonistas e aos fatos encontrados na fala das pessoas envolvidas. Se 
de alguma ofensa se pode falar, ela está contida objetivamente nas 
conversas e fatos descritos na reportagem e não na pena do jornalista que 
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escreveu a matéria. Sentença de improcedência mantida. Recurso não 
provido.28 
 
 

 
6.3 Limitações ao que pode ser interceptado 

 

De acordo com art.5º, XII, somente no caso de comunicação telefônica 

poderá haver interceptação autorizada pelo juiz. Logo, interceptação de dados 

sistemas de informática e telemática não é autorizada. Ademais, segue trecho da 

doutrina de Gilmar Mendes:  

 

Para o STF, ademais, o sigilo garantido pelo art.5º, XII, da CF, refere-se 
apenas à comunicação de dados, e não aos dados em si mesmos. A 
apreensão de um computador, para dele se extraírem informações 
gravadas no hard disk, por exemplo, não constitui hipótese abrangida pelo 

âmbito normativo daquela garantia constitucional.29   

 

Um exemplo dessa linha de pensamento está contida na seguinte 

jurisprudência: 

 
STF - RE: 418416 SC, Relator: SEPÚLVEDA PERTENCE, Data de 
Julgamento: 10/05/2006, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 19-12-
2006. 
 
I. Decisão judicial: fundamentação: alegação de omissão de análise de 
teses relevantes da Defesa: recurso extraordinário: descabimento. Além da 
falta do indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356), não há 
violação dos art. 5º, LIV e LV, nem do art. 93, IX, da Constituição, que não 
exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas 
apresentadas pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da 
decisão; exige, apenas, que a decisão esteja motivada, e a sentença e o 
acórdão recorrido não descumpriram esse requisito (v.g., RE 140.370, 1ª T., 
20.4.93, Pertence, DJ 21.5.93; AI 242.237 - AgR, 1ª T., 27.6.00, Pertence, 
DJ 22.9.00). II. Quebra de sigilo bancário: prejudicadas as alegações 
referentes ao decreto que a determinou, dado que a sentença e o acórdão 
não se referiram a qualquer prova resultante da quebra do sigilo bancário, 
tanto mais que, dado o deferimento parcial de mandado de segurança, 
houve a devolução da documentação respectiva. III. Decreto de busca e 
apreensão: validade. 1. Decreto específico, que somente permitiu que as 
autoridades encarregadas da diligência selecionassem objetos, dentre 
aqueles especificados na decisão e na sede das duas empresas nela 
indicadas, e que fossem "interessantes à investigação" que, no caso, tinha 
pertinência com a prática do crime pelo qual foi efetivamente condenado o 
recorrente. 2. Ademais não se demonstrou que as instâncias de mérito 
tenham invocado prova não contida no objeto da medida judicial, nem 
tenham valorado qualquer dado resultante da extensão dos efeitos da 

                                                           
30 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação. Processo: SP 9095631-37.2008.8.26.0000. 10ª. 

Câmara de Direito Privado. Relator: Carlos Alberto Garbi. São Paulo, 19 de setembro de 2013.  
31 MENDES, Gilmar. Curso de Direito Constitucional. 7. ed. São Paulo: Saraiva,2012 
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decisão determinante da busca e apreensão, para que a Receita Federal e 
a "Fiscalização do INSS" também tivessem acesso aos documentos 
apreendidos, para fins de investigação e cooperação na persecução 
criminal, "observado o sigilo imposto ao feito". IV - Proteção constitucional 
ao sigilo das comunicações de dados - art. 5º, XVII, da CF: ausência de 
violação, no caso. 1. Impertinência à hipótese da invocação da AP 307 , em 
que a tese da inviolabilidade absoluta de dados de (Pleno, 13.12.94, 
Galvão, DJU 13.10.95) computador não pode ser tomada como consagrada 
pelo Colegiado, dada a interferência, naquele caso, de outra razão 
suficiente para a exclusão da prova questionada - o ter sido o 
microcomputador apreendido sem ordem judicial e a consequente ofensa da 
garantia da inviolabilidade do domicílio da empresa - este segundo 
fundamento bastante, sim, aceito por votação unânime, à luz do art. 5º, XI, 
da Lei Fundamental. 2. Na espécie, ao contrário, não se questiona que a 
apreensão dos computadores da empresa do recorrente se fez 
regularmente, na conformidade e em cumprimento de mandado judicial. 3. 
Não há violação do art. 5º. XII, da Constituição que, conforme se acentuou 
na sentença, não se aplica ao caso, pois não houve "quebra de sigilo das 
comunicações de dados , mas sim apreensão de base física na qual se 
encontravam (interceptação das comunicações)  os dados, mediante 
prévia e fundamentada decisão judicial". 4. A proteção a que se refere 
o art. 5º, XII, da Constituição, é da comunicação 'de dados' e não dos 
'dados em si mesmos', ainda quando armazenados em computador. 
(cf. voto no MS 21.729, Pleno, 5.10.95, red. Néri da Silveira - RTJ 179/225, 
270). V - Prescrição pela pena concretizada: declaração, de ofício, da 
prescrição da pretensão punitiva do fato quanto ao delito de frustração de 
direito assegurado por lei trabalhista (C. Penal, arts. 203; 107, IV; 109, VI; 
110, § 2º e 114, II; e Súmula 497 do Supremo Tribunal).30 
 

 

Todavia, hodiernamente, a jurisprudência tem dado uma certa mitigada 

nesse aspecto da interceptação. Tem-se considerado também mídias digitais como 

um objeto que pode ser interceptado. Um outro fator que poderia contribuir para 

essa fundamentação é o fato de que as tecnologias da informação evoluíram de 

uma maneira impactante desde o ano em que  a lei de interceptação foi lançada. 

Assim, deveria haver uma discussão judicial acerca desse tema tão controvertido, 

pois caberia até um raciocínio hermenêutico de se interpretar essa norma 

constitucional conforme os dias atuais, fazendo uma mutação constitucional do 

inciso XII do artigo 5º da Carta Maior.  Mutação constitucional conforme preceitua 

Gilmar Mendes ocorre quando:  

 

(...) em virtude de uma evolução na situação de fato sobre a qual incide a 
norma, ou ainda por força de uma nova visão jurídica que passa a 
predominar na sociedade, a Constituição muda, sem que as suas palavras 
hajam sofrido modificação alguma.  O texto é o mesmo, mas o sentido que 
lhe é atribuído é outro. Como a norma não se confunde com o texto, repara-

                                                           
32 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário. Processo: RE: 418416 SC. Tribunal 
Pleno. Relator: Sepúlveda Pertence, Santa Catarina, 10 de maio de 2006. Disponível em: 
<http://www. http://stf.jusbrasil.com.br>. Acesso em: 24 fev de 2016 
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se, aí, uma mudança da norma, mantido o texto. Quando isso ocorre no 

âmbito constitucional, fala-se em mutação constitucional.31   
 

 
Deveria haver essa mudança de pensamento, ainda mais que atualmente 

existem diferentes tipos de mídias digitais, tais como pen drive, celular, scanner 

portátil, etc. Logo, a mutação constitucional não iria fazer mais que cumprir sua 

função de atualizar a referida norma constitucional, conforme os dias atuais. 

Entretanto, existe uma linha de pensamento que discorda da possibilidade 

de interceptação de dados, pois o art. 1º, parágrafo único, que dá permissão à 

interceptação de dados de sistema de informática e de telemática seria 

inconstitucional, por ser frontalmente colidente com art. 5º, XII, da CF.  

A ADEPOL (Associação de Delegados de Polícia) chegou até mesmo a 

propor uma ADIn, para discutir a constitucionalidade desse artigo, e que acabou 

sendo julgada improcedente. Ada Pellegrini Grinover também não aceita a 

constitucionalidade desse artigo, pois segundo a mesma:  

 

Para rechaçar essa posição, basta observar que a reiteração da palavra 
'comunicações', antes de 'telefônicas', indica exatamente que a exceção 
constitucional só a estas se refere: se a ressalva abrangesse todo o 
segundo grupo, teria sido suficiente dizer 'comunicações telegráficas, de 
dados e telefônicas.32  
 

 
Logo, vê-se que esse tema está cada vez mais controvertido pela súbita 

evolução da tecnologia da informação. Esse é um dos motivos pelos quais deve 

ocorrer uma evolução no tema seja através de uma nova lei de interceptação, ou  

haver uma mudança pelo Poder Judiciário através de alguma forma de controle de 

constitucionalidade. 

  

 

 

 

 

 

                                                           
33MENDES, Gilmar. Curso de Direito Constitucional. 7.  Ed, Saraiva, 2012. 
34 GRINOVER, Ada Pelegrini. As Nulidades no Processo Penal, 10. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2009 
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7 DO ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS 

 

7.1 Da serendipidade 

 

Serendipidade tem o sentido de descobrir coisas por acaso. Sendo assim, 

esse conceito é trazido para o direito processual penal, para abarcar aquelas 

situações em que uma interceptação telefônica, em uma eventualidade, acaba por 

expor outro delito que não tinha relação com o delito que era alvo da interceptação. 

Geralmente essa descoberta fortuita não é aceita como prova. Entretanto, tem 

doutrina majoritária que entende que se a interceptação fortuita de outro crime tiver 

conexão com o crime que se está investigando, poderá ser usada. Nesse seara, 

seguem as seguintes jurisprudências:  

 
STJ - HC: 300684 RS 2014/0192159-6, Relator: Ministro FELIX FISCHER, 
Data de Julgamento: 17/03/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de 
Publicação: DJe 25/03/2015 
 
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FATO DELITUOSO 
DESCOBERTO A PARTIR DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA 
AUTORIZADA EM RELAÇÃO A TERCEIRO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. 
ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE). PEDIDO DE 
JUNTADA DE MÍDIAS AOS AUTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. 
PRECLUSÃO. NULIDADE RELATIVA. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE 
PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A 
Primeira Turma do col. Pretório Excelso firmou orientação no sentido de não 
admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de 
cabimento de recurso ordinário (v.g.: HC 109.956/PR, Rel. Min. Marco 
Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC 121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 
1º/8/2014 e RHC 117.268/SP; Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/5/2014). As 
Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a esta 
dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a utilização 
desmedida do writ substitutivo em detrimento do recurso adequado (v.g.: 
HC 284.176/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; HC 
297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 
28/8/2014; HC 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 
4/9/2014 e HC 253.802/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis 
Moura, DJe de 4/6/2014). II - Portanto, não se admite mais, perfilhando esse 
entendimento, a utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o 
recurso próprio, situação que implica o não-conhecimento da impetração. 
Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade apta a 
gerar constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a concessão da 
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ordem de ofício. III - Consta do v. acórdão reprochado que a descoberta da 
dinâmica delitiva em relação aos pacientes originou-se a partir da 
interceptação telefônica autorizada para investigar um terceiro. IV - Na linha 
da jurisprudência desta eg. Corte, entende-se por encontro fortuito de 
provas (serendipidade) a possibilidade de utilização de prova obtida a 
partir da interceptação telefônica autorizada para investigar fato 
delituoso de terceiro, desde que haja relação com o fato objeto da 
investigação. (Precedentes). V - De acordo com a jurisprudência pacificada 
do col. Supremo Tribunal Federal, sumulado no enunciado n. 523, "no 
processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua 
deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". VI - In 
casu, o pedido de juntada das mídias contendo os aúdios somente foi 
aventado em sede recursal, inocorrendo a demonstração do prejuízo aos 
pacientes, operando-se, portanto, o fenômeno da preclusão. (Precedentes). 
Habeas corpus não conhecido.33 
 
STM - HC: 00001670520157000000 MT, Relator: Maria Elizabeth 
Guimarães Teixeira Rocha, Data de Julgamento: 08/09/2015,  Data de 
Publicação: Data da Publicação: 01/10/2015 Vol: Veículo: DJE 
 
HABEAS CORPUS. DENÚNCIA QUE NARRA A OCORRÊNCIA DE UM 
ILÍCITO PENAL. SERENDIPIDADE. PRESCINDIBILIDADE DO IPM. OITIVA 
DO INVESTIGADO COMO TESTEMUNHA. VIOLAÇÃO DO DIREITO AO 
SILÊNCIO. CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM. DESENTRAMENTO 
DO ELEMENTO DE INFORMAÇÃO. A exordial acusatória narra, 
indubitavelmente, a ocorrência de um ilícito penal, estando instruída com 
elementos informativos da autoria e da materialidade delitivas. Mais, a 
Denúncia não foi baseada exclusivamente no Termo de Inquirição de 
Testemunha do paciente. O início das investigações, relativamente aos 
fatos narrados neste habeas, não ocorreu devido ao Termo de Inquirição de 
Testemunha do paciente, e sim em razão do encontro fortuito de provas 
consubstanciado nos autos do IPM nº 93-40.2013.7.09.0009. Fenômeno da 
serendipidade, segundo o qual se considera válida a prova encontrada 
meramente ao acaso. Encontro fortuito de segundo grau. O inquérito 
policial é peça meramente informativa e prescindível para deflagração da 
persecutio criminis. Em virtude disso, eventual vício nessa fase 
procedimental, em regra, constitui mera irregularidade, sem o condão de 
invalidar a ação penal devidamente instaurada e instruída de acordo com os 
princípios e garantias constitucionais a ela inerentes. Sem embargo, a cópia 
do Termo de Inquirição de Testemunha do paciente (fl. 17) demonstrou que 
sua oitiva se deu na condição jurídica de testemunha, e não de investigado. 
Dessa forma, o paciente não foi advertido de sua garantia constitucional ao 
silêncio quando de sua oitiva no Inquérito Policial Militar, vindo a produzir 
elementos de informações contra si próprio. Destarte, o desentranhamento 
do depoimento, pela autoridade coatora (Juiz-Auditor da Auditoria da 9ª 
CJM), revela-se necessário para coibir práticas desta natureza, calcadas em 
violação de direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal e no 
direito internacional. Aplicação do art. 157 do CPP, com a redação dada 
pela Lei 11.690/2008, concedendo a ordem de ofício para ser 
desentranhado do processo o elemento de informação ilícito. Ordem 
conhecida e denegada por falta de amplo legal. Concessão ex officio. 
Decisão unânime.34 
 

                                                           
35 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus. Processo: HC 300684 RS 2014/0192159-6. 
Quinta Turma. Relator: Ministro Félix Fischer. Rio Grande do Sul, 25 de março de 2015. Disponível 

em:  <http://stf.jusbrasil.com.br>. Acesso em: 28 fev. 2016.  
36 BRASIL. Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus. Processo: HC 00001670520157000000 MT. 
Relatora: Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Mato Grosso, 01 de outubro de 2015. 

Disponível em: <http://stm.jusbrasil.com.br>. Acesso em: 28 fev. 2016. 
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Vale destacar que, hodiernamente, para a doutrina, existem dois graus de 

serendipidade, que são:  

a) serendipidade de primeiro grau – pode ser conceituada como uma descoberta 

fortuita de provas quando ocorrer algum dos casos conexão ou continência. Para a 

doutrina e jurisprudência majoritária, os elementos encontrados poderão ser 

utilizados totalmente como prova;  

b) serendipidade de segundo grau – Nesse caso, diferentemente do que ocorre com 

a serendipidade de primeiro grau, os fatos descobertos não têm  relação de conexão 

ou continência, motivo pelo qual as informações fortuitamente achadas não podem 

tornar-se elemento probatório de ação penal  . Entretanto, essas informações podem 

tornar-se embasamento para a abertura de um inquérito policial. 

Nessa toada, vale citas os ensinamentos de Luis Flavio Gomes:  

 

Em relação ao encontro fortuito de fatos conexos (ou quando haja 
continência) parece-nos acertado falar em serendipidade ou encontro 
fortuito de primeiro grau (ou em fato que está na mesma situação histórica 
de vida do delito investigado – historischen Lebenssachverhalt). Nesse caso 
a prova produzida tem valor jurídico e deve ser analisada pelo juiz (como 
prova válida). Pode essa prova conduzir a uma condenação penal. Quando 
se trata, ao contrário, de fatos não conexos (ou quando não haja 
continência), impõe-se falar em serendipidade ou encontro fortuito de 
segundo grau (ou em fatos que não estão na mesma situação histórica de 
vida do delito investigado). A prova produzida, nesse caso, não pode ser 

valorada pelo juiz. Ela vale apenas como notitia criminis.35 
 

 

Vale ressaltar que a serendipidade de segundo grau, atualmente, já vem 

sendo aceita pela doutrina e jurisprudência.  Vale destacar também, para a análise 

que será feita abaixo sobre a aceitação da serendipidade de segundo grau pela 

doutrina e jurisprudência, um trecho do voto do ministro Felix Fischer, no julgamento 

do HC 69552:  

 
Em princípio, havendo o encontro fortuito de notícia da prática futura de 
conduta delituosa, durante a realização de interceptação telefônica  
devidamente autorizada pela autoridade competente, não se deve exigir a 
demonstração da conexão entre o fato investigado e aquele descoberto, a 
uma , porque a própria Lei nº 9.296/96 não a exige, a duas , pois o Estado 
não pode se quedar inerte diante da ciência de que um crime vai ser 
praticado e, a três , tendo em vista que se por um lado o Estado, por 

                                                           
37GOMES, Luis Flávio. Natureza Jurídica da Serendipidade.  Artigo. Publicado em 18 de março de 
2009. Disponível em: <http://www.lfg.com.br>. Acesso em: 28 fev de 2016. 

http://www.lfg.com.br/
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seus órgãos investigatórios, violou a intimidade de alguém, o fez com 
respaldo constitucional e legal, motivo pelo qual a prova se consolidou 
lícita.36  

 

Vê-se que o uso da interceptação telefônica para justificar a punição 

provisória de um crime( prisão preventiva)  que ainda será cometido, fere de morte o 

princípio da segurança jurídica, princípio esse que deve resguardar todo o sistema 

jurídico. Se o sistema penal brasileiro adotasse esse entendimento, muitas pessoas 

iriam presas somete pelo fato de que uma escuta telefônica deu embasamento, por 

meio da captação de um planejamento de um crime futuro, para a decretação de 

uma prisão preventiva.  Esse tipo de conduta acabaria dando azo a práticas de um 

Estado totalitário.   Para se reforçar o que se diz, segue uma passagem de Adalberto 

José Q. T. de Camargo Aranha:        

 
se assim fosse, estar-se-ia usando indiscriminadamente de uma autorização 
judicial, fora de seus limites balizadores e fugindo-se do fundamento 
apresentado para o uso de um meio de exceção, como é indiscutivelmente 
a interceptação telefônica. A prova obtida pela interceptação deve 
corresponder ao fundamento apresentado e que serviu de base para a 
autorização judicial. Fora de tal hipótese, estar-se-ia usando de uma prova 
ilícita quanto ao modo em que colhida, porque fugiu dos preceitos legais 
que exigem um pedido com fundamentação certa, contra pessoa 
determinada, e que, como tal, serviu de base à autorização judicial 
concedida. Estar-se-ia burlando a própria fundamentação da autorização 

judicial.37  

 

Logo, se a interceptação for usada desse modo será um instrumento 

antidemocrático. 

 

7.2 Da serendipidade e a teoria do “the fruits of the poisonous tree” 

 

A chamada “Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada” refere-se à teoria que 

considera prova ilícita por derivação, toda prova que advenha de outra prova ilícita. 

A consequência dessa teoria no processo penal é o desentranhamento da prova 

ilícita do processo. 

                                                           
38 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus. Processo: HC 69552 PR 2006/0241993-5. 
Quinta Turma. Relator: Félix Fischer. Paraná, 14 de maio de 2007. Disponível em: 
<http://www.stj.jusbrasil.com.br>. Acesso em: 28 fev de 2016. 
39 ARANHA, Adalberto José Q. T. de Camargo. Da Prova no Processo Penal. 7. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2006. 
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É imperioso falar que o uso dessa teoria seria um limitador da 

serendipidade, pois impediria que a interceptação fortuita de informações acerca de 

algum crime conexo com outro crime que foi alvo de uma interceptação ilícita fosse 

utilizada como prova. Todavia, a teoria da fonte independente seria um atenuador 

dessa teoria, pois essa teoria preconiza, como já foi comentado antes, que havendo 

uma prova ilícita que tenha dado origem a outra prova ilícita por derivação e 

simultaneamente houver outra prova lícita que também foi usada como 

fundamentação para essa prova ilícita por derivação, dar-se-á preferência à prova 

lícita, assim não contaminando a prova  derivada. Para se ratificar o que se diz, 

segue a seguinte jurisprudência:  

 

 
TJ-PR - HC: 14746373 PR 1474637-3 (Acórdão), Relator: Roberto De 
Vicente, Data de Julgamento: 28/01/2016,  2ª Câmara Criminal, Data de 
Publicação: DJ: 1740 16/02/2016 
 
DECISÃO: ACORDAM OS INTEGRANTES DA SEGUNDA CÂMARA 
CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, POR 
UNANIMIDADE DE VOTOS EM DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO 
VOTO DO RELATOR. EMENTA: HABEAS CORPUS CRIME - PLEITO DE 
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE DECISÃO QUE DETERMINOU BUSCA 
E APREENSÃO, PRISÃO PREVENTIVA E CONDUÇÃO COERCITIVA DO 
PACIENTE E CORRÉUS - ALEGAÇÃO DE QUE TAL PROCEDIMENTO 
SERIA DECORRENTE DE INVESTIGAÇÃO TELEFÔNICA E DE QUEBRA 
DE SIGILO DECLARADA NULA NO HABEAS CORPUS CRIME 1250537-2 
- QUESTÃO JÁ ANALISADA NA RECLAMAÇÃO 1250537-2/03 EM QUE 
TAL PEDIDO FOI AFASTADO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO 
DE BUSCA E APREENSÃO E DEMAIS PROCEDIMENTOS SEQUER FEZ 
MENÇÃO A QUALQUER PROVA OBTIDA MEDIANTE A 
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - APLICAÇÃO DA TEORIA DAS 
FONTES INDEPENDENTES PREVISTA NO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 
2º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DA 
TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA - ACOLHIDO O 
PARECER NESSE SENTIDO DA PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA.ORDEM DENEGADA. (TJPR - 2ª C. Criminal - HCC - 1474637-3 - 
Curitiba - Rel.: Roberto De Vicente - Unânime - - J. 28.01.2016)38 

 

 

Logo, quando não estiver presente nenhuma prova lícita, deve-se utilizar a 

“Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada”, para mitigar a serendipidade. 

 

 

 

                                                           
40 PARANÁ. Tribunal de Justiça. Habeas Corpus. Processo: HC: 14746373. Relator: Desembargador 
Roberto De Vicente. Curitiba, 16 de fevereiro de 2016. Disponível em: <http://www.tj-
pr.jusbrasil.com.br>. Acesso em: 29 fev de 2016.  
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8 DOS CASOS CONCRETOS 

 

8.1 Operação Hurricane 

 

A operação Hurricane foi uma operação que tinha como alvo uma 

organização criminosa composta por advogados, juízes federais e um membro do 

MPF, que tinha como objetivo explorar um esquema de jogos ilegais cometer crimes 

contra a administração pública. Entretanto, o grande cerne do julgamento dessa 

operação foi a possibilidade de se utilizar as gravações das interceptações 

telefônicas dos processos criminais em processos administrativos. Ou seja, admitiu-

se na jurisprudência a possibilidade do uso da prova emprestada em processos 

administrativos. Nessa seara, segue o resumo do acórdão do STF que definiu esse 

paradigma dentro do tema da interceptação telefônica: 

 
STF - Inq-QO: 2424 RJ, Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 
25/04/2007, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-087 DIVULG 23-08-
2007 PUBLIC 24-08-2007 DJ 24-08-2007. 
 
PROVA EMPRESTADA. Penal. Interceptação telefônica. Escuta ambiental. 
Autorização judicial e produção para fim de investigação criminal. Suspeita 
de delitos cometidos por autoridades e agentes públicos. Dados obtidos em 
inquérito policial. Uso em procedimento administrativo disciplinar, contra os 
mesmos servidores. Admissibilidade. Resposta afirmativa a questão de 
ordem. Inteligência do art. 5º, inc. XII, da CF, e do art. 1º da Lei federal nº 
9.296/96. Voto vencido. Dados obtidos em interceptação de comunicações 
telefônicas e em escutas ambientais, judicialmente autorizadas para 
produção de prova em investigação criminal ou em instrução processual 
penal, podem ser usados em procedimento administrativo disciplinar, contra 
a mesma ou as mesmas pessoas em relação às quais foram colhidos.39 

 

8.2 Operação Lava-Jato 

                                                           
41 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Questão de Ordem em Inquérito. Processo: Inq-QO 2424 RJ. 
Tribunal Pleno. Relator: Cezar Peluso. Rio de Janeiro, 28 de abril de 2007. Acesso em: 1º mar de 
2016. 
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Um grande exemplo de serendipidade está sendo a operação Lava-Jato, 

pois através de interceptações telefônicas que tinham como alvo investigar 

operações de fraudulentas de doleiros que envolviam empresas de lava-jato, a 

Polícia Federal conseguiu encontrar fortuitamente conversas acerca de operações 

criminosas envolvendo a sociedade de economia mista Petrobras S/A e alguns 

políticos.  

Entrando na seara da licitude dessas interceptações que geraram todo o 

arcabouço probatório da Operação Lava-Jato, deve-se levar em conta que a 

serendipidade que aconteceu até agora nessa operação é de segundo grau, ou seja, 

legal. Todavia, deve-se ter um cuidado para não se banalizar o instituto da 

interceptação telefônica e transformá-la no único meio de prova possível, em busca 

de se punir cidadãos desrespeitando suas garantias constitucionais, pois esse 

instituto rege-se pelo princípio da subsidiariedade. Outrossim, não se deve utilizar 

esse instituto nessa operação, para punir crimes futuros, como já exposto acima. 

 

8.3 Resolução 59/08 do CNJ 

 

A Resolução 59/08 do CNJ tem como função precípua regulamenta a Lei 

9.296/96. Essa resolução nasceu para amenizar os problemas relacionados com a 

decisão de juízes que autorizavam interceptações ilegais. Há três casos 

emblemáticos, que ilustram o que se afirma.  

O primeiro ocorreu no dia 20 de junho de 2008, quando havia sido 

deflagrada a “Operação Influenza” da Polícia Federal, ganhando conhecimento o 

caso de um juiz substituto da Justiça Estadual que, embora não atuasse com 

frequência nas varas criminais, havia concedido interceptações telefônicas, 

contestadas pelos advogados de defesa. Quando o inquérito foi encaminhado para a 

Justiça Federal, a juíza da 1ª Vara Federal de Florianópolis, Ana Cristina Kramer, 

julgou nula todas as escutas telefônicas apresentadas no processo durante a 

investigação da Polícia Federal e anulou as demais posteriormente obtidas pela 

Justiça Federal, pois, embora o juiz desta última fosse competente, elas teriam sido 

contaminadas pelas escutas ilegais, do 1º juízo incompetente.  
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Já o segundo foi o caso da juíza Carmem Silva de Paula Camargo, à época 

titular da Vara de Cananéia, no litoral paulista, que mandou grampear o telefone do 

ex-namorado, o advogado Ribas Neto, e ordenou a prisão do pai dele por porte 

ilegal de armas, tudo com o puro intuito de vingança. Embora a companhia 

telefônica tenha fornecido o grampo por 15 dias, acabou desconfiando do 

comportamento da juíza e resolveu comunicar à Corregedoria. O fato ocorreu em 

2006, mas só em 2008 o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo 

decidiu processá-la. E, finalmente, o terceiro caso, que gerou repercussão, foi o da 

Polícia Civil de São Paulo, que havia concluído um inquérito indiciando dezesseis 

pessoas pela participação em uma quadrilha que quebrava sigilos telefônicos, 

bancários e fiscais naquele Estado.  

Assim, depois de constatados esses casos de interceptações telefônicas que 

não respeitavam os direitos fundamentais dos cidadãos, decidiu-se criar essa 

Resolução. Nas palavras do próprio Corregedor Nacional de Justiça à época, Gilson 

Dipp, que referindo-se ao terceiro caso, disse:  

 
Esse caso mostrou a necessidade de aperfeiçoar os procedimentos de 
emissão e acompanhamento das autorizações dos grampos. (...) Temos 
que compor um sistema para que os ofícios judiciais que chegam às 
operadoras sejam mais seguros. E as empresas telefônicas deverão 
reportar-se ao juiz para verificar se realmente aquele ofício emana da 

autoridade competente.40  
 
 

É importante frisar que a referida resolução já foi objeto de uma ADIn do 

PGR. Foi alegado nessa ADIn que o CNJ estava extrapolando de sua competência  

legislativa, pois tinham certos artigos da Resolução que tinham clara eficácia de ato 

normativo primário, assim inovando legislativamente e não regulamentando outro ato 

normativo. Entretanto, essa ADIn caminha para ser indeferida, pois o Min. Dias 

Toffoli em seu parecer contrário à ADIn, quando ainda atuava como AGU , apontou  

que preliminarmente, não cabia o ajuizamento da ação direta de 

inconstitucionalidade, eis que a Resolução seria um ato normativo secundário, fora 

do âmbito de objeto desta ação, já que ela apenas estaria regulamentando um 

procedimento administrativo necessário ao cumprimento da Lei nº. 9.296/96. E, no 

mérito da ADIn, o Ministro entendeu que o CNJ teria competência para controlar a 

atuação administrativa do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais 

                                                           
42 DIPP, Gilson. Corregedor Nacional de Justiça e Ministro. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br>. 
Acesso em:  2 mar de 2016 
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dos magistrados. Assim, deveria zelar pela autonomia do referido poder e pela 

observância aos princípios que regem toda a Administração Pública (legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), previstos no artigo 37 da 

Constituição Federal. Assim, a Resolução 59/08 acabou prevalecendo no 

ordenamento jurídico, pois entendeu-se  que   a  mesma   somente  teria  o  poder  

de  regulamentar  a  Lei   de Interceptações Telefônicas.  

 

CONCLUSÃO 

 

A interceptação telefônica é um meio de prova muito eficaz, pois capta o 

criminoso comentando sobre algum crime cometido, sendo quase uma confissão do 

mesmo, mas ao mesmo tempo pode ser um instrumento que remonta ao passado 

de ditadura desse país, pois pode servir de instrumento para se obter provas sem se 

respeitar os requisitos do art.5º, XII, e da Lei 9.296/96. Se isso acontecer, será um 

total regresso do Estado Democrático de Direito que conseguimos alcançar. Isso se 

demonstra, a partir do momento que temos uma escuta telefônica que tem como 

alvo um certo indivíduo e essa escuta capta vários outros crimes ou potenciais 

crimes, consequentemente, tornando outros indivíduos alvos de investigações 

policiais. Outra consequência que uma interceptação ilícita pode causar  é o dano 

moral que uma interceptação pode causar, ao expor a vida de alguém para outras 

pessoas dentro do processo penal. 

Outrossim, cabe aduzir que deve-se fazer uma atualização legislativa quanto 

ao tema ou uma transformação da legislação via interpretação constitucional do 

órgão protetor da Carta Maior, pois os instrumentos que são alvos da interceptação 

sofreram uma brusca evolução desde o ano de entrada em vigor da Lei que 

regulamenta a interceptação. O artigo da Lei de Interceptação que tem que sofrer 

esse escrutínio pela Corte Suprema é o art1º, parágrafo único.  

Ademais, deve-se aduzir que esse instrumento processual deve sempre ser 

utilizado com um viéis garantista, pois é um instrumento que, como já falado, se 

utilizado sem limites, vira um instrumento que remonta a um Estado totalitário. 
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