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RESUMO 

 

O objetivo do presente artigo é o estudo dos limites constitucionais da ação policial, 

frente a questão dos aparelhos celulares e a possível violação dos direitos fundamentais 

dos envolvidos. O estudo é feito por meio da análise das normas constitucionais, da 

doutrina e da comparação de casos concretos julgados dos Tribunais brasileiros e da 

Suprema Corte dos Estados Unidos da América. Os casos concretos envolvem a busca e 

apreensão de aparelhos celulares e seu subsequente exame, e os danos causados a 

privacidade e intimidade de seus proprietários.  

PALAVRAS-CHAVES: precedentes judiciais; poder de polícia; abordagem policial; 

revista policial; busca e apreensão; interesse público; direitos fundamentais; direito a 

privacidade; direito a intimidade; sigilo telefônico. 

  

INTRODUÇÃO 

  

O Direito está em perpétua mutação, sendo constantemente moldado pelas 

transformações sociais e tecnológicas que trazem novas problemáticas a serem 

estudadas e interpretadas à luz da ordem jurídica vigente. De forma que deve sofrer, ao 

longo do tempo, alterações para melhor se adaptar as novas realidades. 

O presente artigo foca nos limites constitucionais da ação policial no 

referente a questão dos aparelhos celulares, e as consequências que a ação pode 

acarretar na preservação dos direitos fundamentais a privacidade e intimidade inerente a 

todos os indivíduos. A análise será feita por meio do estudo das normas constitucionais, 

da doutrina e da comparação de casos concretos julgados nos Tribunais brasileiros e na 

Suprema Corte Americana. Nos julgados examinados, a ação policial levou a busca e 

apreensão de aparelhos celulares e seu subsequente exame. 

O artigo, nesse sentido, considera o avanço tecnológico ocorrido em relação 

aos aparelhos telefônicos e as adaptações que se espera na interpretação das normas 
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frente a essa modernização. Hodiernamente, na era virtual, os celulares trazem 

consigo  além das peculiaridades pertinentes a sua função principal de proporcionar a 

comunicação, a capacidade de armazenamento de informações que não era  antes 

alcançada por objetos não digitais. Logo, celulares devem ser compreendidos de forma 

diferenciadas, pois sua violação acarreta em enorme ofensa à privacidade e à 

intimidade, direitos constitucionalmente protegidos. 

Devido ao contexto analisado nos casos concretos, de abordagem policial, 

torna pertinente ao artigo tangenciar o tema do Poder de Polícia, que tem o objetivo de 

proteger e garantir a ordem pública. O policial, para realizar sua função, possui a 

prerrogativa de restringir as liberdades individuais, em nome da preservação do 

interesse público. A abordagem policial, a revista policial e a busca e apreensão 

consistem em atos administrativos desempenhado pelos agentes policias, no qual agem 

diretamente no caso concreto para a aplicação da lei. 

Embora a revista policial seja um ato discricionário, encontra limitações 

legais dentro as quais o agente policial deve agir, sob pena de atuar com arbitrariedade 

ou abuso de poder. Os atos administrativos exercidos pelos agentes policiais devem se 

guiar, pelo princípio da proporcionalidade. Esse princípio decide que os atos 

administrativos só possuem validade quando exercidos na extensão e intensidade 

proporcionais ao que seja realmente demandado para o cumprimento da finalidade de 

interesse público a que estão subordinadas. 
1
 

Os atos policiais não estão exaustivamente regulados por normas 

constitucionais ou infraconstitucionais, de forma que é necessário se utilizar de 

parâmetros constitucionais e doutrinários para melhor analisar os fenômenos que 

ocorrem. Também é de suma importância a análise jurisprudencial, para acompanhar o 

julgamento dos tribunais brasileiros sobre os casos concretos. 

Trata-se de assunto sensível, pois envolve a matéria da preservação da 

ordem e do bem-estar social em contrapartida às liberdades individuais, especialmente 

as garantias fundamentais à privacidade e à intimidade, que protegem o cidadão em sua 

esfera íntima, suas relações pessoais e confidenciais. 

  

 

 

                                                 
1
 MELLO, Celso Antonio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 25ed. São Paulo: Malheiros, 2008. 
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1. PODER DE POLÍCIA 

 

1.1. Conceito 

 

O Estado deve sempre atuar com base no princípio da supremacia do 

interesse público, o que significa que os interesses individuais devem ser ponderados 

frente ao interesse coletivo para que haja ordem social. Esse é o princípio da supremacia 

do interesse público. Mediante essa prerrogativa, a Administração desenvolve 

mecanismos próprios para interagir e regular a coletividade, positivados pelo Direito, 

que permitem-na restringir as liberdades individuais. Entre eles está o Poder de Polícia. 

O Poder de Polícia é definido por Guimarães como: 

 

Órgão do Poder Público incumbido de garantir, manter, restaurar a ordem e a 

segurança públicas; zelar pela tranquilidade dos cidadãos; pela proteção dos 

bens públicos e particulares; prevenir as contravenções e violações da lei Penal 

e auxiliar a Justiça
2
. 

Uma vez que a atual concepção do Estado Liberal assegura ao indivíduos os 

direitos fundamentais, entre eles o da liberdade, o cidadão não pode ficar a mercê da 

vontade do Estado. Entretanto, a necessidade de manter a ordem pública faz surgir o 

interesse por um poder interventor destinado a manter paz social. 

Di Pietro dá ao conceito de Poder de Polícia duas acepções. Na sua concepção 

clássica: “Pelo conceito clássico, ligado à concepção liberal do século XVIII, o poder 

de polícia compreendia a atividade estatal que limitava o exercício dos direitos 

individuais em benefício da segurança”
3
. E na concepção moderna, adotado no direito 

brasileiro, que define o Poder de Polícia como: “o poder de polícia é a atividade do 

Estado consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do 

interesse público”
4
.  

No exercício do Poder de Polícia o Estado atua em diferentes setores da 

sociedade, por isso, a força de polícia precisa ser dividida em vários ramos como polícia 

de segurança, das florestas, de trânsito, entre outras. Uma vez que o Poder de Polícia 

incide em qualquer atividade que possa caber intervenção estatal, não existe, portanto, 

                                                 
2
 GUIMARÃES, Deocleciano Torrieri. Dicionário Técnico Jurídico. 6. ed. São Paulo: Rideel, 2004. 

3
  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 23ª Edição. São Paulo: Atlas, 2010. 

4
 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 23ª Edição. São Paulo: Atlas, 2010. 
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direito individual absoluto, estando todos subordinados ao interesse coletivo. O Estado 

pode atuar em todos esses ramos para preservar a comunidade.  

A totalidade das definições apresentadas deixa claro que o Poder de Polícia deve 

estar fundado na defesa do interesse público, visto que a interferência Estatal nos 

direitos individuais somente encontraria justificativa no interesse da coletividade. Está 

visível o princípio da supremacia do Interesse Público que determina que a atuação 

Estatal deve sempre enfocar no bem coletivo e este deve ser priorizado em detrimento 

do interesse individual. 

Ademais, o Poder de Polícia encontra-se positivado no ordenamento brasileiro 

no art. 78 do Código Tributário Nacional, in verbis:  

art. 78 considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, 

limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de 

ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à 

segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do 

mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão 

ou autorização do Poder Público, à tranquilidade coletivos. 

A razão da definição estar contida no Código Tributário resulta do fato de o 

exercício desse poder ser um dos fatos geradores da taxa de polícia, que dão 

legitimidade ao ato.  

 

1.2. Poder de Polícia em sentido amplo e estrito 

 

O professor José dos Santos Carvalho Filho
5
 conceitua que a expressão poder de 

polícia possui dois sentidos, um amplo e o outro estrito. No sentido amplo, representa a 

totalidade das ações restritivas do Estado em relação aos indivíduos, nelas incluem-se as 

leis que restringem e regulamentam direitos. E no sentido estrito, o Poder de Polícia se 

configura como atividade administrativa que representa a prerrogativa conferida aos 

agentes policiais em poder restringir e condicionar a liberdade e a propriedade. 

A principal diferença entre as definições acima é o caráter preventivo da polícia 

administrativa e o caráter repressivo da polícia judiciária. Desse modo, a atividade 

legislativa cria medidas e regulamentos para tipificar e impedir o comportamento 

                                                 
5
 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 23 ed. Rio de janeiro, 2010. 
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considerado indesejado socialmente e o poder na sua modalidade judiciária busca punir 

quem infringir essas determinações. Entretanto, essas diferenças não são absolutas. 

O Poder de Polícia, no seu fim último de regular e limitar as liberdades 

individuais, é exercido por meio de diversos atos normativos, dentre os quais leis, 

decretos, resoluções, portarias, instruções. 

O exercício do Poder de Polícia pode ser dividido em duas categorias. Na 

primeira, estão os atos administrativos concretos, como as operações materiais, a 

aplicação da lei no caso concreto, as medidas de fiscalização, vistoria, licença, entre 

outras, que buscam adequar o comportamento individual às normas. Na segunda, estão 

as medias repressivas, como a apreensão de mercadoria a fim de forçar o cumprimento 

da lei
6
. 

O O presente artigo foca no Poder de Polícia no sentido estrito, haja vista ser a 

modalidade que na execução de sua função interfere nos direitos individuais. Sendo “a 

prerrogativa de direito público que, calcada na lei, autoriza a Administração Pública a 

restringir o uso e o gozo da liberdade e da propriedade em favor do interesse da 

coletividade”
7
. Essa versão do Poder de Polícia encontra limites nos direitos 

fundamentais protegidos pela Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) 

 

1.3. Competência. 

A competência para regulamentar o Poder de Polícia como definido na CRFB, é, 

a princípio, da União. Mais especificamente, o que for de interesse nacional fica a 

sujeito a União e o que for de interesse regional cabe a polícia estadual e, por fim, os 

assuntos de interesse local cabem ao município. 

Assim, cabe a União o poder originário, que vem da competência para editar leis 

relativas ao Poder de Polícia, sendo a existência de lei o seu pressuposto de validade. O 

que concede legitimidade aos agentes do poder público em agir pela manutenção do 

interesse coletivo, vez que são longa manus do poder do Estado e recebem dele, por 

delegação, esta autoridade. 

                                                 
6
 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 23ª Edição. São Paulo: Atlas, 2010. 

7
 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 23 ed. Rio de janeiro, 2010. 
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Dessa forma, quando se confere, por meio de lei, a prerrogativa mencionada a 

uma entidade administrativa é configurado o Poder de Polícia delegado. Esse poder 

deve ser exercido para impedir o conflito entre os interesses públicos e privados e não 

deve ser exercido com caráter institucional, mas sim em decorrência da prestação do 

serviço público. 

 

1.4. Abordagem policial, Busca Pessoal e Busca e Apreensão. 

É nos princípios que investem o Poder de Polícia da capacidade de agir e de 

interferir nas atividades individuais que a abordagem policial encontra sua legitimidade. 

A abordagem policial, a busca pessoal e a busca e apreensão, consistem nas atividades 

materiais desempenhadas pelos agentes policias voltadas para o interesse social, são 

atos administrativos. 

Sendo o ato administrativo, de acordo com o doutrinador José dos Santos 

Carvalho Filho  “a exteriorização da vontade de agentes da Administração Pública ou 

de seus delegatários, nessa condição, que, sob regime de direito público, vise à 

produção de efeitos jurídicos, com o fim de atender ao interesse público.”
8
 

Assim, para garantir a ordem pública, o policial tem a prerrogativa de agir 

diretamente no caso concreto para aplicar a lei, devendo ponderar os direitos 

conflitantes e atuar dentro dos limites normativos. 

A abordagem policial também nomeada de  busca pessoal ou revista policial está 

definida no art. 240, §2º do Código Processual Penal (CPP). E acontece quando o 

policial procura, através da vistoria corporal, e no exame dos bens individuais, algum 

objeto relacionado com a infração penal.
9
 Só deve ser realizada com a fundada suspeita 

de que o revistado traga consigo elementos que comprovem a realização de crimes. 

Ou seja, apenas ocorrerá quando houver fundada suspeita de que alguém oculte 

consigo arma proibida ou determinados objetos. Sendo estes objetos as coisas achadas 

ou obtidas por meios criminosos, as cartas destinadas ao acusado ou em seu poder que 

possibilitem a elucidação de ato criminoso, ou qualquer outro elemento de convicção. 

                                                 
8
 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 23 ed. Rio de janeiro, 2010. 

9
 CUNHA, Rogério Sanches. Processo penal: doutrina e prática. São Paulo: JusPodivm, 2008. 
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Podendo inclusive ser realizada sem mandado nos casos previstos no art. 244 do 

CPP que decide que a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou 

quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de 

objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada 

no curso de busca domiciliar. 

Sobre a busca e apreensão, o Código de Processo Penal (CPP) dedica uma seção 

para reger-la. O capítulo XI, intitulado DA BUSCA E DA APREENSÃO. O ato 

consiste em uma medida que pode ter natureza cautelar, ou satisfativa na qual os 

agentes administrativos procuraram determinados bens e os retiram da posse do 

detentor, podendo ser também sobre coisas ou pessoas. Tem como finalidade garantir a 

eficácia do processo principal.
10

 

O conceito de fundada suspeita advém do direito estado-unidense. Está no 

precedente “Terry vs. Ohio”, no qual Suprema Corte Americana decidiu que a proibição 

de busca e apreensão contida na Quarta Emenda a Constituição não é violada quando o 

policial aborda o suspeito e revista-o, ainda que sem causa provável de prisão, caso o 

policial tenha suspeita razoável de que a pessoa cometeu, está cometendo ou está prestes 

a cometer um crime, ou que ela pode estar armada e ser perigosa.
11

 

O ato de abordar e revistar deve estar embasado em motivação legal. Não pode 

ocorrer de forma arbitrária, haja vista que o policial age como representante 

administrativo na preservação da ordem e bem-estar social. O policial possui 

legitimidade para agir coercitivamente, inclusive com o uso da força, mas não pode 

perder de vista os direitos fundamentais dos indivíduos e os limites legais. 

A fundada suspeita mencionada no artigo não pode ser baseada meramente na 

desconfiança do agente, ou em elementos subjetivos, é necessário algo concreto como 

denúncia feita por terceiro. Mesmo mantendo-se a discricionariedade do policial este 

deve agir com razoabilidade. 

                                                 
10

 VIEIRA, Alessandra Borba, OLIVEIRA, Ariane Fernandes de. A BUSCA E APREENSÃO NO PROCESSO 
CIVIL. JICEX - Revista da Jornada de Iniciação Científica e de Extensão Universitária do Curso de Direito 
das Faculdades Integradas Santa Cruz de Curitiba - ISSN 2357-867X ; 2013 
11

 Estados Unidos da America, Suprema Corte Americana, Terry v. Ohio, 392 U.S. 1, julgado em 
12/12/1967.   
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Ocorre que embora existam leis para regular os atos administrativos policiais, 

elas não são suficientes para cobrir todas as situações que ocorrem no cotidiano. Assim 

a abordagem deve e pautar nas normas gerais da CRFB e do CPP, além do decidido pela 

jurisprudência, fonte formal do direito Nada obstante, é possível que as próprias 

instituições policiais criem seus manuais que regrem a conduta de seus agentes no 

momento da abordagem, da revista e da busca e apreensão. Como é o caso do Manual 

de Policiamento Ostensivo da Polícia Militar de Estado de São Paulo. Policiamento 

ostensivo, previsto no art. 144, parágrafo 5º CRFB, é a modalidade de exercício da 

atividade policial desenvolvida intencionalmente, diferencia-se do policiamento velado. 

O manual é introduzido como um documento básico, que contém conceitos e 

normas essenciais à uniformidade de procedimentos na execução do policiamento 

ostensivo fardado. E específica normas que determinam como os agentes devem se 

portar no momento da abordagem, a forma como o policial deve se aproximar e se 

comunicar com o suspeito, em quais a abordagem e a revista pessoal podem acontecer e 

como realizar vistorias em veículos ou casas.
12 

É possível notar, portanto, que a abordagem policial, a busca pessoal e a busca e 

apreensão como todos os atos administrativos, encontram limitações nos direitos 

fundamentais ou mesmo na ordem normativa, gerando deveres de conduta que devem 

ser seguidas pelos agentes que a empregam. 

 

1.5. Limitações ao Poder de Polícia 

Embora a Administração disponha de discricionariedade, seus atos encontram 

certas limitações. Como foi acima explorado, o Poder de Polícia existe para a proteção 

do interesse público, não pode ser utilizado para beneficiar ou prejudicar particulares, o 

que será considerado desvio de poder e pode acarretar a nulidade do ato. 

No exercício do poder de polícia, quando os atos forem vinculados, o agente 

deve observar as leis. E, ainda que os atos sejam discricionários, o agente deve se guiar 

pelo princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade deriva do próprio 

poder de coerção que dispõe a Administração ao praticar atos de polícia. Visto não se 

poder não se poder conceber que conceber que a coerção seja utilizada indevidamente 

                                                 
12

 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. Manual Básico de oliciamento Ostensivo. M-14-PM. 
1992 
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pelos agentes administrativos. Assim a doutrina moderna tem considerado o princípio 

da proporcionalidade necessário à legitimidade do ato de polícia. Não havendo 

proporcionalidade entre a medida adotada e o fim a que se destina, incorrerá a 

autoridade administrativa em abuso de poder.
13

 

. Os casos de abuso de poder estão regulados pela Lei 4.898/65, que existe para 

proteger o cidadão dos excessos cometidos pelos representantes do Poder Público. 

Assim visto que as ações policiais são atos administrativos, ainda que sejam 

discricionários, elas devem buscar o bem comum, o interesse da comunidade. Caso se 

extravase esses limites, o ato administrativo não deve ser considerado válido, por 

excesso ou desvio de poder.
14

 

 O Poder de Polícia não deve exceder o necessário para a satisfação do interesse 

público. O agente não deve lesar o direito individual, mas sim assegurar que esse direito 

possa ser exercido, condicionado ao bem-estar geral.  

Na ordem jurídica são indicadas regras que devem ser seguidas para o exercício 

do poder de polícia, a fim de não se prejudicar os direitos fundamentais. Algumas 

dessas regras são a da necessidade - no qual a medida só deve ser adotada para evitar 

ameaças reais ao interesse público -, a da proporcionalidade - como acima mencionado - 

e a da eficácia - para adequar a medida ao impedimento do dano. A coerção 

consequentemente,  só deve ser utilizada como última medida para alcançar o mesmo 

objetivo, não podendo ser utilizada de forma desproporcional.
15

 

É necessário haver limites para o exercício do poder administrativo para que não 

ocorra o abuso de poder. As liberdades e os direitos fundamentais previstos na CRFB 

devem sempre ser respeitados para que os atos do poder administrativo sejam 

considerados legítimos. Uma vez que o Estado de Direito democrático é baseado na 

garantia dos direitos e liberdades individuais, ainda que não absolutos, esses direitos e 

garantias não devem ser esmagados por um Estado autoritário. 

 

                                                 
13

 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 23 ed. Rio de janeiro, 2010. 
14

 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. 
15

 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 23ª Edição. São Paulo: Atlas, 2010. 
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2. DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Os direitos fundamentais, também referidos como direitos naturais, direitos 

individuais, direitos humanos, liberdades públicas entre outros, são resultados de um 

processo de positivação, através do reconhecimento pela legislação das prerrogativas 

que são consideradas inerentes a pessoa humana.
16

 

Durante toda a história da humanidade, os indivíduos tiveram a necessidade de 

preservação e proteção das faculdades individuais para possibilitar a vida social 

harmônica. É através dessa história do conhecimento e da resistência humana que se 

chegou ao que hoje entendemos como os direitos fundamentais, como pontuado por 

Norberto Bobbio: “os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são 

direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizados por lutas 

em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não 

todos de uma vez e nem de uma vez por todas”
17

. 

Desse modo, a CRFB, trouxe, em seu Título II, os Direitos e Garantias 

Fundamentais, com objetivo de positivar esses direitos humanos (embora também 

regulamente a questão em outros dispositivos ao longo do seu texto). Essa positivação 

advém da necessidade de se reconhecer e preservar direitos que deveriam estar acima de 

outros, para que os seres humanos inseridos na sociedade possam se defender de outros 

indivíduos ou mesmo se proteger do poder estatal.  

As normas positivas de direitos e garantias fundamentais suportam um duplo 

sentido, visto que não apenas protegem o indivíduo das arbitrariedades do Estado, mas 

também servem para constranger o Estado a tomar medidas que acarretem melhorias na 

vida dos cidadãos. Luiz Alberto David Araújo conceitua os direitos fundamentais da 

seguinte forma: 

Os direitos fundamentais podem ser conceituados como a categoria jurídica 

instituída com a finalidade de proteger a dignidade humana em todas as 

dimensões. Por isso, tal qual o ser humano, tem natureza polifacética, buscando 

resguardar o homem na sua liberdade (direitos individuais), nas suas 

                                                 
16

 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3 ed. Coimbra: 

Almedina, 1998. 
17

 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. 1 ed. 12. tir. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 
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necessidades (direitos sociais, econômicos e culturais) e na sua preservação 

(direitos relacionados à fraternidade e à solidariedade).
18

 

Assim os direitos fundamentais e as garantias constitucionais, como também são 

referidas pela CRFB, reúnem as prerrogativas relativas aos indivíduos na sociedade. 

Sendo que, enquanto os direitos têm caráter declaratório, as garantias têm caráter 

instrumental, são os meios com os quais é possível buscar a reparação pelos direitos 

violados
19

. 

Ademais, os direitos fundamentas são habitualmente separados em quatro 

esferas. Os chamados direitos fundamentais de primeira geração, que são os comumente 

referidos como os direitos da liberdade, fruto do pensamento liberal burguês, de carácter 

individualista, limitam a atuação do Estado nas faculdades individuais
20

. São exemplos: 

o direito à vida, à intimidade, à inviolabilidade de domicílio. São considerados inerentes 

ao indivíduo, apresentando um carácter negativo, delimitando a área de atuação estatal e 

o afastando das áreas da liberdade individual. Como pontuado por Luiz Alberto David 

Araujo e Vidal Serrano Nunes Junior: 

Trata-se de direitos que representavam uma ideologia de afastamento do 

Estado das relações individuais e sociais. O Estado deveria ser apenas o 

guardião das liberdades, permanecendo longe de qualquer interferência no 

relacionamento social. São as chamadas „liberdades públicas negativas‟ ou 

„direitos negativos‟, pois exigem do Estado um comportamento de abstenção
21

. 

Com o exposto é possível notar a imensa importância dos direitos fundamentais 

para preservação do indivíduo e da vida em sociedade. Entretanto, essas prerrogativas 

não são absolutas, visto que mesmo o exercício de um direito pode interferir na proteção 

de outro. 

Assim, a restrição dos direitos fundamentais trazem um conflito que exige a 

ponderação. O aplicador da norma deve manter a máxima observância das faculdades 
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envolvidas e buscar a mínima restrição possível das garantias desde que preservado o 

outro direito conflitante
22

. 

2.1. Direito de ir e vir 

A liberdade de locomoção está prevista na CRFB em seu art. 5º, XV. Trata-se de 

direito fundamental que faz parte das liberdades individuais. Esse direito pode ser 

oposto face ao Estado, uma vez que é ele o detentor do pode punitivo e coercitivo capaz 

de restringir a liberdade de ir e vir dos indivíduos. 

Em verdade, liberdade de locomoção é mais do que apenas ir e vir, traduz-se no 

direito de ingressar, permanecer, sair e se locomover no território nacional. Como no 

ordenamento jurídico brasileiro não há direitos absolutos, excepcionalmente, o Estado 

pode restringir essa liberdade. Deve-se, porém, respeitadas as normas que dão ensejo a 

essa restrição da liberdade. Deve-se ter em conta que o direito de ir e vir vige apenas em 

tempos de paz. Em caso de estado de sítio e estado de defesa esse direito fica suspenso. 

As delimitações impostas aos indivíduos podem ocorrer em três esferas: cível, penal e 

tributário. 

De forma que os indivíduos possuem o direto de transitar livremente, sendo que 

esse direito pode ser cerceado pela autoridade policial no momento da abordagem, ou 

revista. Entretanto como todo ato administrativo deve ser praticado de forma 

proporcional e justificada, para que não ocorra a violação das prerrogativas 

fundamentais do abordado.  

2.2. Direito à intimidade e à privacidade 

A CRFB em seu art. 5º, X decidiu que os indivíduos devem ter preservados seus 

direitos à intimidade, à privacidade, à imagem e à honra. São direitos individuas, 

criados para proteger os indivíduos dos conflitos com a sociedade. Assim, cabe 

diferenciar os conceitos de privacidade e intimidade, colocados separadamente pelo 

texto constitucional. 

Inicialmente, cabe pontuar que normalmente se divide a vida social do indivíduo 

em duas esferas, quais sejam a pública e a privada. De forma que a privacidade está 
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relacionada com os níveis de relacionamento social que o cidadão mantém encoberto do 

público, como sua vida familiar e amorosa. Assim, essa esfera é marcada pelas relações 

confidenciais
23

. 

Como foi mencionado, a privacidade abarca as relações familiares, marcadas 

pela interpessoalidade. Por envolver mais de uma pessoa, deixa espaço para a violação 

de direitos e é nessa parte dos relacionamento que se encontra o conceito de intimidade. 

Existe, assim, não somente a esfera privada e a pública da vida individual, mas também 

uma subdivisão que é a da intimidade. Há proteção jurídica inclusive para as violações 

cometidas dentro da esfera privada. 

Figuram assim, dois conceitos, um que se refere as relações que são ocultas ao 

público e outro que se baseia na criação de um espaço individual que deve ser 

inacessível até para os mais próximos. Sendo ambos direitos fundamentais pertencentes 

à pessoa humana em si, e na sociedade, que devem pretender a preservação do ser 

humano. 

O avanço da tecnologia, porém, introduz novas situações que devem ser 

abarcadas pelo direito. Nesse contexto, o direito à privacidade e à intimidade se 

desdobram em outros direitos, como o da inviolabilidade da correspondência 

2.3. Inviolabilidade da correspondência 

Foi previsto no art. 52, XII da CRFB a inviolabilidade das comunicações 

pessoais, assim  como da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e 

das comunicações telefônicas, que virá a ser explorado mais profundamente. Esse artigo 

abarca parte do direito à privacidade e à intimidade, uma vez que existe para preservar 

as comunicações dos cidadãos do conhecimento do público, tendo o indivíduo o direito 

de se expressar privativamente, sem interferência do Estado. 

O dispositivo protege duplamente as informações pessoais e mantém o sigilo 

profissional daqueles que a profissão demanda o uso das comunicações, atingindo não 

apenas o conteúdo, mas também a forma e o veículo empregado e quantas vezes ele é 

utilizado. Assim, não se pode tornar público não só o que é dito, mas também as cartas 

que o indivíduo recebe e sua procedência. 
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Para quebrar o sigilo de correspondência a CRFB previu, em seu art. 5º, XII, que 

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

investigação criminal ou instrução processual penal. Devendo, então, ser o propósito da 

violação a produção de provas para um inquérito policial ou um processo penal, a 

existência de prévia ordem judicial, e a existência de uma lei que estabeleça as hipóteses 

em que a violação possa ocorrer
24

. 

2.4. Sigilo telefônico 

É do advento das novas tecnologias relacionadas ao direto à privacidade e à 

intimidade que surge do direito ao sigilo das comunicações. O sigilo telefônico é o tema 

principal do caso concreto a ser analisado no presente artigo. Foi editada a Lei 9.296/96, 

que regulamenta a exceção da inviolabilidade da correspondência que é a quebra do 

sigilo das comunicações telefônicas. 

A primeira Constituição brasileira a mencionar o sigilo das comunicações 

telefônicas, a de 1964, mencionou o tema em seu art. 153, §9, mas não previu nenhuma 

exceção da inviolabilidade, mesmo diante a ordem judicial, o que levava ao 

entendimento de que o sigilo deveria ser absoluto.  

O tema só foi tratado novamente na Constituição de 1988. Com a criação da Lei 

9.296 de 1996, mais precisamente, que foi reconhecido a exceção ao direito e reguladas 

as hipóteses de quebra do sigilo. A CRFB tratou do tema com cuidado, visto que exigiu 

não apenas a reserva legal, mas também a jurisdicional. Assim, quando é necessária a 

análise da relevância do crime investigado, a presença do meio de prova especial e de 

indícios razoáveis de autoria, estes devem ser submetidos ao arbítrio judicial, que deve 

sempre preferir a medida menos danosa aos direitos individuais. 

Ainda assim, nota-se a necessidade da relativização do direito individual frente 

ao interesse coletivo, que permite a edição da referida lei e a interrupção do sigilo. Pois, 

quando se trata da suspeita da prática de crime e da investigação criminal é necessária a 

utilização de medidas restritivas, como dito por  Alexandre de Moraes:  

Os direitos e garantias individuais e coletivos não podem ser utilizados como 

um verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas, tampouco 
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como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou 

penal por atos criminosos, sob pena de total consagração ao desrespeito a um 

verdadeiro Estado de Direito
25

. 

Logo observadas as exigências, requisitos e formalidades da lei é possível 

interceptar conversas telefônicas privadas. É necessário para a manutenção da ordem 

pública que existam instrumentos para conter o crime mediante as novas tecnologias. 

Deve-se, porém, observar os limites legais, quais sejam: a necessidade da ordem 

judicial e de lei que estabeleça as hipóteses de interceptação, tendo como objetivo final 

a constituição de prova de infração penal. A lei também estabelece as ocasiões em que 

não será admitida a interceptação: 

Art. 2º da Lei n.º 9296/96 – Não será admitida a interceptação de 

comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses: 

I – não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração 

penal; 

II – a prova puder ser feita por outros meios disponíveis; 

III – o fato investigado constituir infração penal punida, no mínimo, com 

pena de detenção. 

Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a 

situação objeto da investigação, inclusive com indicação e qualificação dos 

investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada. 

O artigo acima demonstra a preocupação do legislador em não violar os direitos 

fundamentais do indivíduo, tratando da violação da privacidade como um último 

recurso, que somente deve ser utilizado dentro de terminadas circunstancias. 

3. ESTUDO DA JURISPRUDÊNCIA 

3.1. Superior Tribunal de Justiça 

 

 Como foi discorrido ao longo do artigo, a legislação específica e constitucional 

que tratam dos atos policiais não se mostra suficiente para reger as situações que 

ocorrem no dia dia dos cidadãos. Especialmente com a introdução das novas tecnologias 

que trazem novas complicações que necessitam ser reguladas, por isso é necessário 

recorrer ao entendimento dos tribunais sobre o assunto. 

O caso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem início com a 

informação passada a policiais militares de que Adélcimo Teixeira de Sousa estaria 

vendendo drogas no bairro São Judas Tadeu, na cidade de Arcos, no dia 23/06/2005, 

juntamente com Odirley Pedro de Barros Vieira Dias. No momento em que avistaram a 
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viatura fugiram, porém Adélcimo foi abordado pelos policias, ao passo que Ordiey 

tomou rumo ignorado.
26

 

No momento da abordagem foi encontrado na posse de duas blusas, duas 

bermudas e um aparelho de telefone celular, que tocava. O telefone de Adélcimo foi 

atendido por um dos policiais militares, sem a autorização de Adélcimo e sem que o 

policial se identificasse ao interlocutor, nem como não sendo Adélcimo, nem como 

sendo policial – apenas omitiu-se. Ocorre que o interlocutor ligava em busca da comprar 

de tóxicos. 

Supostamente, depois desse instante, Adélcimo teria afirmado aos policias ter 

adquirido “crack” em Lagoa da Prata e que a droga estava em sua casa. Adélcimo teria 

também autorizado os policiais a darem busca e apreensão em sua casa, momento no 

qual encontraram substâncias entorpecentes (na citada residência e encontraram cerca 

de 12,67g de cocaína, parte em pedra caracterizando o "crack" e parte em pó, bem como 

89 papéis de alumínio cortados em forma de quadrado).
27

 

Resultou disso que Adélcimo foi processado e condenado, imputado no art. 12, 

caput, da Lei nº 6.368/76. 

Tendo em vista que os indícios de crime só apareceram a partir do momento em 

que o policial atendeu ao telefone de Adélcimo e da forma como atendeu, ou seja, sem a 

autorização de Adélcimo, sem informar ao interlocutor de que não era Adélcimo ou 

mesmo de quem ele era de fato, os envolvidos consideraram que as provas foram 

adquiridas por meios ilícitos mediante abuso de poder por parte do policial. Logo, como 

a origem das provas esteve calcada em ato ilegal, inviabilizaria a condenação de 

Adélcimo, em última instância, em função da teoria dos frutos da árvore envenenada. 

Face a conjuntura relatada, restou a Adélcimo o remédio constitucional do 

Habeas Corpus, impetrado perante o STJ a fim de se buscar a efetiva observância das 
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regras processuais, de modo a anular a decisão que condenou o paciente, e também a 

reapreciação do caso em primeira instância, agora sem as provas contaminadas. 

 HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 

INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. INOCORRÊNCIA. POLICIAL QUE 

ATENDEU AO CELULAR DO RÉU. PROVA LÍCITA. 1. O ato da 

interceptação consiste em captar aquilo que é destinado a outrem sem que 

isso seja percebido pelos interlocutores ou, sendo a informação conhecida por 

apenas um deles. 2. Na espécie, o policial militar atendeu ligação efetuada 

para o celular do denunciado, tendo como interlocutor um usuário de drogas 

que desejava comprar substância entorpecente. Em nenhum momento o 

paciente teve qualquer conversa interceptada pelas autoridades, de modo que 

a hipótese não se amolda às determinações da Lei n.º 9.296/96. 3. O ato do 

policial configura, em verdade, procedimento policial escorreito, que não se 

desenvolveu às escondidas e foi instrumento necessário para salvaguarda do 

interesse público em detrimento do direito individual à intimidade do réu. 4. 

Ordem denegada.(HC 55.288-MG, relator Min, Alderita Ramos de Oliveira, 

Sexta Turma, STJ, Dje 10/05/2013) 

Trata-se, pois, de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de 

Adélcimo Teixeira de Sousa. Aponta-se com autoridade coatora Tribunal de Justiça do 

Estado de Minas Gerais. Pede-se que seja decretada a nulidade da sentença condenatória 

e do acórdão que a reformou parcialmente e a reapreciação do caso.  

O argumento principal da defesa de Adélcimo pauta-se sempre na ideia de que a 

condenação foi baseada em prova ilícita proveniente de escuta telefônica ilegal do 

celular do paciente.  

O impetrante afirma estar a ação penal, que resultou na condenação do 

denunciado, eivada de nulidade consequente de escuta telefônica ilegal empregada pelos 

agentes policiais. De maneira que, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore 

envenenada, todas as provas coletadas nas investigações e da instrução processual 

teriam advindo de conduta irregular do policial, e deveriam ser desconsideradas, por 

estarem contaminadas. 

Foi alegada que embora não se trate de caso em que um terceiro ouve a conversa 

sem o conhecimento dos interlocutores, o policial em momento algum se identificou ao 

interlocutor como não sendo o dono do telefone. Nesse caso, a omissão do policial torna 

a situação análoga a interceptação, pois o interlocutor na sabia que não falava com o 

dono do telefone. Se soubesse, a conversa não teria acontecido. 
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Ao contrário do que a Ministra Relatora afirma “Ademais, em nenhuma 

passagem dos autos consta que o militar tivesse se valido de qualquer ardil, como por 

exemplo mentir sua identidade, ao conversar com o interlocutor”.
28

  

A premissa da defesa baseia-se na interceptação telefônica irregular, uma vez 

que ao atender o telefone do paciente o policial violou a privacidade de Adélcimo. Essa 

violação reputa-se gravíssima uma vez que a privacidade a qual foi violada, na verdade, 

trata-se de garantia fundamental prevista na CRFB no art. 5º, XII, (inviolabilidade do 

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

comunicações telefônicas). Essa garantia fundamental é excepcionada pela própria 

CRFB, no art. 5º, XII, e regulamentada em lei especial (Lei nº 9.296/96): a 

interceptação telefônica.
29

 

Fundamental analisar, portanto, se os policiais observaram as regras 

estabelecidas para que se procedesse à interceptação. Como a exceção à inviolabilidade 

das comunicações só pode ser perpetrada por meio de interceptação telefônica, deve-se 

averiguar se os policias observaram, então, os requisitos para a interceptação.  

Em sequência,  foi requerida, em pedido liminar, a suspensão do cumprimento 

das penas. No mérito, requereu-se o reconhecimento da nulidade do processo e a 

absolvição do paciente por insuficiência de provas. A liminar foi concedida pelo então 

relator do caso, Ministro Nilson Naves, que determinou a suspensão da execução 

provisória das penas. 

O que se argumenta é o fato de a prova adquirida por meio da conduta do 

policial, atendeu ao celular do denunciado no momento da abordagem, ser prova ilícita. 

Logo, se equipararia a interceptação telefônica que é realizada por meios tecnológicos. 

Como acima descrito, para que seja realizada a interceptação telefônica é necessário que 

sejam seguidos determinados requisitos. 
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No acordão impugnado foi decidido que o caso não configurou interceptação 

telefônica. A decisão foi baseada na ideia de que os policiais simplesmente atenderam 

ao telefone celular do agente no instante em que ele estava sendo preso e não fizeram 

uso de qualquer tipo de mecanismo com a intenção de registrar conversas mantidas pelo 

réu.  

A Ministra Relatora Alderita Ramos de Oliveira, em seu voto, inicialmente, 

deliberou que a via escolhida pelo impetrante não era a correta, que o Habeas Corpus 

estava sendo utilizado indevidamente como meio de revisão criminal, logo não era 

cabível na situação. 

Passou, então, a analisar se existia ilegalidade que impedisse à liberdade de 

locomoção do paciente. Apreciou as exigências necessárias para configuração de 

interceptação telefônica, quais sejam, a intervenção de um terceiro, a ocorrência da 

escuta e/ou gravação enquanto a conversa se desenvolve e interceptação durante a 

passagem a conversa de outros. E nesse sentido citou, Ada Pellegrini Grinover, Antonio 

Scarance Fernandes e Antonio Magalhães Gomes Filho (As nulidades no processo 

penal. 9ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. RT, 2006, p. 196), o HC 161.053/SP 

(Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/11/2012, DJe 03/12/2012) 

e o HC 87.339/SP (Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 

14/10/2008, DJe 03/11/2008).Terminou por decidir que como o paciente e o interlocutor 

não tiveram nenhuma conversa interceptada pelas autoridades, a conduta do policial não 

se amoldava nas determinações da Lei n.º 9.296/96.
30

 

Assim, ao ponderar os preceitos fundamentais decidiu a Ministra Relatora que 

“o ato do policial de atender ao telefone do ora paciente configura, em verdade, 

procedimento policial escorreito, que não se desenvolveu às escondidas e foi 

instrumento necessário para salvaguarda do interesse público em detrimento do direito 

individual à intimidade do ré”
31

. Votou pela denegação da ordem 

Em sequencia votou o Ministro Sebastião Reis Júnior. Julgou que embora a 

conduta não se encaixe no conceito de interceptação telefônica, configura invasão de 
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privacidade e indica a quebra do sigilo das comunicações telefônicas do paciente. 

Conforme se vê abaixo: 

Para mim, data venia , tal conduta, embora não se encaixe perfeitamente no 

conceito de interceptação telefônica, revela verdadeira invasão de privacidade 

e indica a quebra do sigilo das comunicações telefônicas do paciente, em 

afronta a princípios muito caros do nosso ordenamento jurídico. Não merece, 

portanto, o endosso do Superior Tribunal de Justiça, mesmo que se tenha em 

mira a persecução penal de pessoa supostamente envolvida com tráfico de 

drogas.
32

.  

Pondera que “o interesse público não deve se sobrepor aos aspectos éticos e 

morais, mas com estes deve estar em perfeita comunhão”
33

. Assim, ainda que o policial 

não tenha gravado a conversa, ele se colocou na comunicação alheia sem permissão do 

titular da linha telefônica ou da Justiça. E a quebra sigilo das comunicações telefônicas 

somente pode ser relativizado nas hipóteses e na forma que a lei especificar.  

Nesse sentido o Ministro enfatiza que “Não tinha a autoridade policial 

permissão, do titular da linha telefônica ou mesmo da Justiça, para atender ao telefone 

móvel do paciente e travar conversa através daquela linha com qualquer interlocutor 

que fosse”
34

. 

Dessa forma, decidiu acatar a argumentação da defesa e decidir por considerar a 

prova ilegal, visto que a Justiça Penal deve se preocupar em preservar os direitos 

fundamentais. 

Por fim, votou a Ministra Assusete Magalhães que acompanhou a relatora, 

arguiu que como o policial não usou de artifícios para enganar o interlocutor o ato não 

pode ser considerado como interceptação telefônica, consequentemente a prova não 

deveria ser considerada ilegal. 

3.2. Supremo Tribunal Federal 

O segundo caso a ser analisado foi julgado pelo Supremo Tribual Federal (STF) 

e trata de Davi Resende Soares e Lindomar Resende Soares foram acusados de terem 

contratado os serviços de Francisco Leite da Silva, conhecido pistoleiro da região de 

Ulianópolis, para matar Sivério José Lourenço. O crime ocorreu no dia 27 de novembro 
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de 2004. Em praça pública, na frente de diversas pessoas, a vítima foi alvejada por 

disparos de arma de fogo efetuados por Francisco.
35

 

Os suspeitos foram detidos em flagrante pelos policiais com ajuda de um 

terceiro, Silvander Polese Zavarise. Nada obstante, após a prisão em flagrante, os 

policias examinaram o registro das últimas chamadas efetuadas e recebidas dos 

celulares apreendidos com Francisco, sem terem mandado específico para realizar tal 

ato. A partir dessa análise dos dados telefônicos, os policiais chegaram aos números dos 

telefones pertencentes aos mandantes do crime, Davi e Lindomar. 

Já no curso do processo, o magistrado de primeiro grau, decidiu pela 

necessidade de realização de prova acerca dos dados e das comunicações telefônicas. 

Assim, determinou, de forma fundamentada, a interceptação telefônica dos 

investigados. De forma que no curso da execução da medida, os diálogos entre o 

paciente Davi Resende Soares e o advogado do corréu Francisco Leita da Silva, vulgo 

“Chicão”, foram interceptados, revelando o interesse de Lindomar na soltura de 

Francisco. 

Desses acontecimentos, Davi Resende Soares e Lindomar Resende Soares foram 

processados e condenados pelos art. 121, § 2º, II e IV, e art. 288, c/c o art. 29, todos do 

CP. 

Ocorre que os pacientes apenas foram investigados porque os policiais 

examinaram os dados do celular do corréu, que foi apreendido em flagrante. Caso 

Francisco tivesse apagado os registros de ligação e os números salvos não é certo que o 

juiz teria requerido a quebra do sigilo das dados e das comunicações telefônicas. 

Assim defendendo que como a origem das provas advém de ato ilegal, elas 

contaminariam a condenação. Visto que as provas obtidas por meios ilícitos, uma vez 

juntadas ao processo, influenciam o juiz na tomada de decisões ao dirimir o caso.  

Contaminam a capacidade julgadora do juiz na sua neutralidade. Davi Resende Soares e 

Lindomar Resende Soares impetraram Habeas Corpus, perante o STF. 
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HABEAS CORPUS. NULIDADES: (1) INÉPCIA DA DENÚNCIA; (2) 

ILICITUDE DA PROVA PRODUZIDA DURANTE O INQUÉRITO 

POLICIAL; VIOLAÇÃO DE REGISTROS TELEFÔNICOS DO CORRÉU, 

EXECUTOR DO CRIME, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; (3) 

ILICITUDE DA PROVA DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DE 

CONVERSAS DOS ACUSADOS COM ADVOGADOS, PORQUANTO 

ESSAS GRAVAÇÕES OFENDERIAM O DISPOSTO NO ART. 7º, II, DA 

LEI 8.906/96, QUE GARANTE O SIGILO DESSAS CONVERSAS. 

VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. ORDEM DENEGADA. 1. Inépcia da 

denúncia. Improcedência. Preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP. A 

denúncia narra, de forma pormenorizada, os fatos e as circunstâncias. 

Pretensas omissões – nomes completos de outras vítimas, relacionadas a fatos 

que não constituem objeto da imputação –- não importam em prejuízo à 

defesa. 2. Ilicitude da prova produzida durante o inquérito policial - violação 

de registros telefônicos de corréu, executor do crime, sem autorização 

judicial. 2.1 Suposta ilegalidade decorrente do fato de os policiais, após a 

prisão em flagrante do corréu, terem realizado a análise dos últimos registros 

telefônicos dos dois aparelhos celulares apreendidos. Não ocorrência. 2.2 

Não se confundem comunicação telefônica e registros telefônicos, que 

recebem, inclusive, proteção jurídica distinta. Não se pode interpretar a 

cláusula do artigo 5º, XII, da CF, no sentido de proteção aos dados enquanto 

registro, depósito registral. A proteção constitucional é da comunicação de 

dados e não dos dados. .3 Art. 6º do CPP: dever da autoridade policial de 

proceder à coleta do material comprobatório da prática da infração penal. Ao 

proceder à pesquisa na agenda eletrônica dos aparelhos devidamente 

apreendidos, meio material indireto de prova, a autoridade policial, 

cumprindo o seu mister, buscou, unicamente, colher elementos de informação 

hábeis a esclarecer a autoria e a materialidade do delito (dessa análise logrou 

encontrar ligações entre o executor do homicídio e o ora paciente). 

Verificação que permitiu a orientação inicial da linha investigatória a ser 

adotada, bem como possibilitou concluir que os aparelhos seriam relevantes 

para a investigação. 2.4 À guisa de mera argumentação, mesmo que se 

pudesse reputar a prova produzida como ilícita e as demais, ilícitas por 

derivação, nos termos da teoria dos frutos da árvore venenosa (fruit of the 

poisonous tree), é certo que, ainda assim, melhor sorte não assistiria à defesa. 

É que, na hipótese, não há que se falar em prova ilícita por derivação. Nos 

termos da teoria da descoberta inevitável, construída pela Suprema Corte 

norte-americana no caso Nix x Williams (1984), o curso normal das 

investigações conduziria a elementos informativos que vinculariam os 

pacientes ao fato investigado. Bases desse entendimento que parecem ter 

encontrado guarida no ordenamento jurídico pátrio com o advento da Lei 

11.690/2008, que deu nova redação ao art. 157 do CPP, em especial o seu § 

2º. 3. Ilicitude da prova das interceptações telefônicas de conversas dos 

acusados com advogados. ao argumento de que essas gravações ofenderiam o 

disposto no art. 7º, II, da Lei n. 8.906/96, que garante o sigilo dessas 

conversas. 3.1 Nos termos do art. 7º, II, da Lei 8.906/94, o Estatuto da 

Advocacia garante ao advogado a inviolabilidade de seu escritório ou local 

de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua 

correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que 

relativas ao exercício da advocacia. 3.2 Na hipótese, o magistrado de 

primeiro grau, por reputar necessária a realização da prova, determinou, de 

forma fundamentada, a interceptação telefônica direcionada às pessoas 

investigadas, não tendo, em momento algum, ordenado a devassa das linhas 

telefônicas dos advogados dos pacientes. Mitigação que pode, eventualmente, 

burlar a proteção jurídica. 3.3 Sucede que, no curso da execução da medida, 

os diálogos travados entre o paciente e o advogado do corréu acabaram, de 

maneira automática, interceptados, aliás, como qualquer outra conversa 

direcionada ao ramal do paciente. Inexistência, no caso, de relação jurídica 

cliente-advogado. 3.4 Não cabe aos policiais executores da medida proceder 

a uma espécie de filtragem das escutas interceptadas. A impossibilidade 

desse filtro atua, inclusive, como verdadeira garantia ao cidadão, porquanto 
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retira da esfera de arbítrio da polícia escolher o que é ou não conveniente ser 

interceptado e gravado. Valoração, e eventual exclusão, que cabe ao 

magistrado a quem a prova é dirigida. 4. Ordem denegada. (HC 91.867/PA , 

rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, STF, Dje) 

Trata-se, então, de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por José 

Luis Mendes de Oliveira Lima, em favor de Davi Resende Soares e Lindomar Resende 

Soares, contra decisão proferida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos 

autos do HC n. 66.368/PA, rel. Ministro Gilson Dipp. 

Pede a defesa a inépcia da denúncia e a anulação do julgamento e, 

subsidiariamente, a declaração de ilicitude das provas com seu desentranhamento do 

processo. 

A inépcia é argumentada pela defesa no sentido de não terem sido preenchidos 

os requisitos previstos no art. 41 do CPP.  Pois as três vítimas anteriores de Francisco, 

ressaltadas na denúncia, foram identificadas apenas pelo primeiro nome, não sendo 

explicitados seus nomes completos. 

Acerca da ilicitude da prova produzida durante o inquérito policial, salienta-se 

que teria sido quebrado o sigilo telefônico de Francisco sem a devida autorização 

judicial. Assim como destaca-se a ilicitude da prova advinda das interceptações 

telefônicas de conversas dos acusados com advogados, em ofensa o disposto no art. 7º, 

II, da Lei n. 8.906/96, que garante o sigilo dessas conversas. 

A liminar foi indeferida. 

O relator, Ministro Gilmar Mendes, refutou cada um dos argumentos 

apresentados pela defesa. Sobre a inépcia da denúncia Ministro afirma que 

diferentemente do que alega a defesa, infere-se da própria denúncia que estão presentes 

elementos suficientes que permitem a deflagração da persecução penal. Visto que “a 

denúncia narra, de modo adequado, fatos que, ao menos em tese, qualificar-se-iam 

como típicos e que, na espécie, permitiriam ao paciente o exercício da ampla defesa”.
36

 

Sobre a ilicitude da prova produzida durante o inquérito policial, por motivo da 

violação de registros telefônicos sem a pertinente autorização judicial, Gilmar Mendes 
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iniciou sua argumentação lembrando que a CRFB, em seu art. 5º, LVI, veda 

expressamente o uso da prova obtida ilicitamente nos processos judiciais. Citou também 

os direitos à intimidade e à privacidade (CF, art. 5º, X), o direito à inviolabilidade de 

domicílio (CF, art. 5º, XI), o sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas, 

de dados e das comunicações telefônicas (CF, art. 5º, XII) e o direito ao sigilo 

profissional (CF, art. 5º, XIII e XIV). Salientou que essas regras regulam e limitam a 

produção das provas pelo Estado, afim de proteger os direitos fundamentais do 

indivíduo atingido pela persecução penal.
37

  

O Ministro passa diferenciar a comunicação telefônica dos registros telefônicos. 

Defende que não cabe interpretar a cláusula do artigo 5º, XII, da CF, no sentido de 

proteção aos dados enquanto registro, logo que a proteção constitucional é da 

comunicação „de dados‟ e não os „dados‟. Para ilustrar seu ponto cita Tércio Sampaio 

Ferraz: 

O sigilo, no inciso XII do art. 5º, está referido à comunicação, no interesse da 

defesa da privacidade. Isto é feito, no texto, em dois blocos: a Constituição fala 

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

comunicações telefônicas‟.Note-se, para a caracterização dos blocos, que a 

conjunção e une correspondência com telegrafia, segue-se uma vírgula e, 

depois, a conjunção de dados com comunicações telefônicas. Há uma simetria 

nos dois blocos. Obviamente o que se regula é comunicação por 

correspondência e telegrafia, comunicação de dados e telefônica. O que fere a 

liberdade de omitir pensamento é, pois, entrar na comunicação alheia, fazendo 

com que o que devia ficar entre sujeitos que se comunicam privadamente passe 

ilegitimamente ao domínio de um terceiro. […]. Mas, se alguém entra nesta 

transmissão como um terceiro que nada tem a ver com a relação comunicativa, 

ou por ato próprio ou porque uma das partes lhe cede o acesso indevidamente, 

estará violado o sigilo de dados. […] (Sigilo de dados: o direito à privacidade e 

os limites à função fiscalizadora do Estado, Cadernos de Direito Constitucional 

e Ciência Política, São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 1, p. 77-82, 1992; e 

Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 88, p. 447, 

1993). 
38

 

Cita, ademais, o voto do Ministro Sepúlveda Pertence no RE 418.416: 

Só, afinal, a telefônica é relativa, porque pode ser quebrada por ordem judicial, o 

que é fácil de entender, pois a comunicação telefônica é instantânea, ou se colhe 

enquanto ela se desenvolve, ou se perdeu a prova; já a comunicação de dados, a 

correspondência, a comunicação telegráfica, não, elas deixam provas que podem ser 
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objeto de busca e apreensão. O que se proíbe é a intervenção de um terceiro num ato de 

comunicação, em todo o dispositivo, por isso só com relação à comunicação telefônica 

se teve de estabelecer excepcionalmente a possibilidade da intervenção de terceiros para 

se obter esta prova, que de outro modo perder-se-ia. 

Gilmar Mendes entende que a análise dos dados contidos no celular ocorreu 

após a prisão e por isso fazem parte do “inquérito policial, procedimento 

administrativo, inquisitório e preparatório, cuja finalidade é a colheita de informações 

quanto à autoria e à materialidade do delito, a fim de subsidiar a propositura de 

eventual ação penal”.
39

  

Ademais, argumenta que os dados contidos no telefone, são apenas número de 

telefone, e não conectam-se com valores constitucionalmente protegidos. Pois os dados 

em si não transmitem informação, para tanto precisam ser organizados.  

O Relator comparou o aparelho celular à inviolabilidade domiciliar na hipótese 

de flagrante delito, protegida pela CRFB em seu art. 5º, XI. Pretendia demonstrar que se 

o domicílio pode ser violado, a privacidade envolvida na violação do telefone seria 

comparativamente menor, de modo que quem pode o mais pode o menos (a maiori, ad 

minus). 

O Ministro conclui que a proteção jurídica à intimidade e à vida privada, não 

tem o alcance pretendido pelo impetrante. Afirma que as autoridades policiais não 

tiverem contato imediato com as conversas mantidas entres os investigados. 

Em seguida o Relator citou, então, o Ministro Celso de Mello, quando do 

julgamento do MS n. 23.452/RJ, sobre a não existência de direitos absoltos no 

ordenamento jurídico brasileiro: 

Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que 

se revistam de caráter absoluto , mesmo porque razões de relevante 

interesse público ou exigências derivadas do princípio de convivência 

das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por 

parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas 
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individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos 

estabelecidos pela própria Constituição.
40

  

Em relação à teoria dos frutos da árvore envenenada, o Relator ressalta 

possibilidades de relativização da teoria, quais sejam: as provas autônomas e as 

descobertas inevitáveis. Classifica o caso como uma descoberta inevitável, que seria 

encontrada normalmente no curso das investigações, a fim de justificar a legalidade do 

acesso ao registro das ligações do celular de Francisco. 

Por fim, sobre a ilicitude da prova das interceptações telefônicas de conversas 

dos acusados com advogados, decide o Ministro que a interceptação das conversar entre 

o paciente Davi Resende Soares e o advogado do corréu Francisco Leita da Silva 

ocorreu automática e incidentalmente. Como as interceptações telefônicas não tiveram 

como objeto as linhas telefônicas do advogado, mas apenas dos pacientes, não houve 

ofensa ao art. 7, II, da Lei 8.906/94. 

Os Ministros, por unanimidade, denegaram o habeas corpus.
 

3.3. Suprema Corte dos Estado Unidos da América 

Passa-se à análise da jurisprudência da Suprema Corte Norte-Americana. Serão 

abordados dois casos que levantam uma questão em comum: se a polícia pode, ou não, 

acessar informação digital contida em aparelho telefônico de indivíduos que foram 

presos, incluindo o registro de chamadas.  O julgado também trata da necessidade de 

mandado judicial especifíco para o exame de celulares. 

3.3.1 David Riley v. Califórnia. 

No primeiro caso, o requerente David Riley foi parado por um policial por 

dirigir com carteira de motorista vencida. No curso da abordagem o policial constatou-

se que a carteira de motorista do suspeito tinha sido suspensa, conseguintemente, 

apreendeu-se o carro de Riley, em conformidade com a política do departamento.  

Riley foi levado preso. Ao chegar na delegacia foi revistado por outro policial 

que encontrou em sua posse item associado à gangue de rua conhecida como “Bloods”. 
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Confiscou-se o celular do suspeito. De acordo com a deposição de Riley, o celular era 

um aparelho “smart phone”, com uma grande capacidade de armazenamento, acesso a 

Internet, e outras funções. O policial acessou as informações contidas no celular e notou  

que algumas palavras - presume-se que em mensagens ou na lista de contatos - estavam 

precedidas das letra CK, rótulo que ele acreditou significar “Crip Killers”, gíria para 

membros da gangue “Bloods”. 

Na delegacia de polícia, duas horas depois da prisão de Riley, um detetive 

especializado em gangues examinou o conteúdo encontrado no celular. O detetive 

testemunhou que olhou o celular apreendido procurando evidências, porque membros 

de gangues costuma gravar vídeos ou tirar fotos de si mesmos com armas. Apesar de 

haver muita informação no celular um arquivo em particular chamou a atenção do 

detetive: vídeo de homens jovens treinando enquanto outros gritavam frases de 

encorajamento usando a palavra “Blood”. A polícia também achou fotos do Riley 

parado em frente a um carro que eles suspeitavam estar envolvido em tiroteio ocorrido 

poucas semanas antes. 

Riley foi acusado de atirar em um veículo com pessoas dentro com uma arma de 

fogo semiautomática e de tentativa de homicídio, previsto no art. §246 (2008) em 

conjunto com §186.22(b)(4)(B) (2014) do Código Penal Americano. O Estado alega que 

Riley cometeu esses crimes pelo benéfico da gangue de rua “Blood”, um agravante que 

aumenta a pena. 

Antes do julgamento, Riley peticionou para suprimir todas as evidências 

adquiridas pela polícia em seu celular. Alegou que o exame de seu celular violou a 

quarta Emenda Constitucional, porque foi realizado sem mandado e não foi justificada 

pelas circunstâncias. 

No julgamento, o Tribunal rejeitou o argumento de Riley. Os policias 

testemunharam sobre as fotos e vídeos encontrados, que foram usados como evidência. 

Riley foi condenado em todas as acusações e recebeu sentença aumentada de quinze 

anos de prisão. 

O Tribunal de Recursos da Califórnia confirmou a decisão, com base no 

precedente Povo vs. Diaz, que decidiu que a Quarta Emenda, que foi uma emenda feita 

a Constituição Americana que proibe revistas e buscas consideradas não razoáveis pelos 
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agente policiais sem a posse de mandado judicial, permite o exame sem mandado dos 

dados do celular no momento da prisão, desde que o celular esteja imediatamente 

associado com a pessoa presa. Assim, o Tribunal negou o pedido de revisão feito por 

Riley.
41

 

3.3.2. United States v. Brima Wurie. 

No segundo caso, um policial estava em sua vigilância de rotina quando 

observou o réu Brima Wurie realizar o que parecia ser venda de drogas em um carro. O 

policial prendeu Wurie em flagrante e o levou para delegacia, onde os policias 

apreenderam dois celulares do requerente. Um dos celulares, ao qual se refere o 

incidente, era um celular comum, sem grande capacidade para armazenamento. Na 

delegacia, os policias notaram que o celular estava recebendo ligações de um contato 

intitulado “minha casa”. Ao abrirem o telefone, constataram que tinha como plano de 

fundo a foto de uma mulher com um bebe. Acessaram os registros telefônicos para 

descobrir qual era o número que correspondia ao contato “minha casa”. 

 Em seguida, usaram uma lista telefônica online para ligar o número a um 

endereço. Os policiais foram até esse endereço e viram a nome de Wurie na caixa de 

correios e observaram que na janela estava uma mulher que parecia com a da fotografia 

no celular. Eles cercaram o apartamento enquanto esperavam o mandado de busca e 

apreensão. Na posse do mandado, entraram no domicílio e apreenderam 215 ramas de 

crack, marijuana, armas, munição e dinheiro. Wurie foi então indiciado por posse e 

distribuição de drogas, e por posse de armas e munição.  

O requerente entrou com pedido para suprimir as evidências obtidas pela procura 

no apartamento, argumentando que foi fruto inconstitucional da busca em seu celular. O 

tribunal Distrital negou o pedido e Wurie foi condenado e sentenciado em 262 meses de 

prisão. Um painel dividido no Primeiro Circuito reverteu a improcedência do pedido 

para suprimir as evidências e revogou a condenação. O tribunal julgou que telefones são 

distintos de outras possessões que podem ser examinadas sem intenção de prender e 

sem a posse de mandado, devido a quantidade de informações pessoais contida em 
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telefones celulares, e por apresentarem pouca periculosidade aos interesses dos 

policiais. 

No julgamento, inicialmente é dito que a Quarta Emenda protege o direito das 

pessoas de ficarem seguras em suas casas, assim como tutela seus pertences contra 

revistas não razoáveis. Fala-se na necessidade de mandado específico quanto ao local e 

aos bens que poderão ser revistados e apreendidos.
42

 

Por esse motivo, tem sido determinado que quando a revista é feita por policiais 

com o intuito de descobrir evidências de atividades criminais é razoável que seja 

primeiro obtido um mandado judicial. Tal mandado garante que a revista será 

autorizada por magistrado neutro e não por um policial engajada no empreendimento de 

barrar o crime. Na falta de um mandado, a revista de pessoas, casas e bens apenas é 

razoável caso a situação fática se enquadre em uma exceção específica. Nesse evento 

excepcional, será possível a revista da pessoa presa a fim de se apreender os frutos e 

evidências do crime.  

Destaca-se que, de todo modo, a abordagem sem mandado acima referida só é 

possivel excepcionalmente e sua abrangência vem sendo discutida há muito tempo no 

sistema judicial americano. Existem precedentes que regulam as buscas e apreensões, 

sendo um deles Chimel v. Califórnia, 395 U. S. 752 (1969), em que se definiu a base 

para a maioria das revistas existentes. Nesse caso, os policiais prenderam Chimel dentro 

de sua casa e procederam revista, incluindo a garagem e o sótão e o conteúdo das 

gavetas.
43

 O tribunal decidiu que é possível o policial vasculhar a casa do detido para 

remover armas que possam estar guardadas e ser utilizadas em eventual tentativa de 

fuga. De outra forma entendeu-se que a segurança do policial poderia estar ameaçada e 

a prisão ser frustrada. Consequentemente, é razoável o policial procurar e apreender 

qualquer evidência que esteja com o preso para que esse não seja destruída. Então, pode 

o policial revistar a área que esteja em seu controle imediato. Entretanto, a revista feita 

na casa de Chimel não se encaixa na mencionada exceção, pois não era necessária para 

preservar a segurança dos agentes. 

                                                 
42

 Estados Unidos da América, Suprema Corte Americana, California Fourth District Court of Appeal, Riley 
v. Califórnia, 573 U.S., julgado em 25/05/2014.   
43

 Estados Unidos da América, Suprema Corte da Califórnia, Chimel v. Califórnia, 395 U. S. 752,  julgado 
em 23/05/1969.   



30 

 

Outro precedente é United States v. Robinson, no qual se define se a prisão for 

dentro da lei é possível o policial realizar revista corporal, inclusive com direito de 

inspecionar a propriedade pessoal imediatamente associada com o preso no momento da 

prisão.
44

 E por fim, U nited States v. Chadwick, em que se decidiu ser factível examinar 

um carro sem instrumento de mandado quando o preso não estiver seguro e estiver ao 

alcance do compartimento de passageiro no momento da revista.
45

 Essa exceção, 

entretanto, apenas é tolerável quando é razoável crer na possibilidade de se encontrar 

evidencia relevante para o crime dentro do veículo. 

Os precedentes acima relacionados são importantes para se entender a 

controvérsia acerca do  acesso aos celulares dos presos. Celulares são uma parte 

importante da vida moderna e por serem recentes não é possível encontrar sua regulação 

específica na Constituição Americana. Ainda assim, se entende que as revistas devem 

ponderar a intromissão na privacidade do indivíduo e a promoção legítima dos 

interesses governamentais. 

A proteção do bem geral pode justificar a busca sem mandado no celular dos 

requerentes. Entretanto, embora essa regra faça sentido no que tange a objetos físicos, 

não tem tanta força quando se trata de conteúdos digitais contidos nos celulares. Visto 

que, acerca de dados digitais não há que se falar em risco a segurança dos policiais ou 

em risco de destruição das evidências. Nada obstante o direito a privacidade seja 

relativizado por motivo da prisão, os celulares carregam grande quantidade de 

informação pessoal e não podem ser comparados a uma revista corporal. 

O conteúdo digital mantido em celulares não pode por si só ser utilizado como 

arma ou facilitar a fuga. É aceitável o policial verificar se, por exemplo, o celular 

esconde uma navalha, mas após esse exame o celular não apresenta mais risco. 

A despeito disso, o foco da decisão do Tribunal da Califórnia parece ser na 

destruição de evidências. Os policias devem apreender os celulares no momento da 

prisão. Depois da apreensão os celulares não apresentam mais risco de serem destruídos. 

Os dados apenas poderiam ser destruídos com a ajuda de uma terceira parte, seja pelo 
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apagamento remoto ou por encriptação, questões essas que não se encaixam nos 

parâmetros legais, além de serem raros os casos.  

Referente à mitigação da intimidade do indivíduo no momento da prisão, não 

significa dizer que ela deixa de vigorar. Assim, quando as questões privadas tiverem 

peso suficiente, a necessidade do mandado para a realização de buscas se mantém. Os 

celulares atuais existem em uma categoria própria, especialmente no que concerne a 

privacidade e, quando violados, causam dano maior do que resultaria de busca em uma 

carteira ou em uma bolsa, visto que celulares possuem capacidade muito maior de 

armazenamento de informações. 

Os julgadores então ponderam que antes do advento do celular, a revista estava 

presa à realidade material e constituía invasão limitada da privacidade. Com o celular, 

porém, a violação aos direitos de privacidade e de intimidade são maiores, pois podem 

conter gama distinta de informações: endereços, notas, receitas médicas, dados 

bancários, fotos pessoais. E esses dados revelam muito mais que qualquer outro item 

isoladamente, vez que podem conter quase a totalidade de informações sobre o 

indivíduo. 

Ademais, há o elemento de generalidade do celular: quase todas as pessoas, 

atualmente, possuem um celular. Além do mais, os celulares permitirem acesso não 

apenas aos dados contidos no aparelho, mas também a conteúdo que esteja localizada 

em outro lugar. O que, sem dúvida, extrapola a prerrogativa de revista dos policiais. 

Contrariamente ao raciocínio até desenvolvido, em prol da exigência de 

mandado para busca em celulares, existem uma gama de argumentos para que seja 

permitida a busca sem mandado em celulares. Essas propostas, porém, são consideradas 

falhas e insuficientes para prover orientação da força policial. 

A ré apresentou propostas a favor da revista em celulares sem mandado, que 

foram rejeitadas pelos julgadores. Sendo a primeira que se fosse utilizada a mesma regra 

que rege a revista de veículos; acontece que o contexto não se aplica. O regimento sobre 

automotores protege contra busca de crimes passados e o mesmo não ocorre com os 

celulares, pois é plausível inferir que informações incriminantes seriam encontradas em 

um celular independente da data do crime. Além do que, a quantidade de informações é 
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virtualmente ilimitada, o que daria aos policias a liberdade desenfreada para remexer 

nos assuntos privados da pessoas. 

Outra proposta é a de que a busca no celular poderia ocorrer em áreas nas quais 

o policial tivesse motivo razoável para crer que informações relevantes sobre o crime 

poderiam estar contidas no aparelho. Essa orientação acarretaria procura por grande 

quantidade de informações e um policial não poderia sempre ser capaz de discernir, 

antes da busca, qual informação seria achada, nem onde. 

Uma terceira proposta - igualmente rejeitada – é a de que os policias pudessem 

revistar o registro de chamadas de um celular sem mandado e utilizar a lista telefônica 

para identificar os números registrados. Registros telefônicos tendem a guardar mais 

informações do que apenas os números telefônicos, possuem algumas informações 

capazes de identificar a pessoa, como no caso do Wurie. 

Outrossim, quarta proposta foi feita, defendeu-se que os policiais poderiam 

acessar dados possíveis de serem obtidos em objetos semelhante ao celular antes da era 

pré-digital, como agenda telefônica. O que levaria à possibilidade de acessarem dados 

do celular na era digital. Mas, a quantidade de informações contidas em um celular é 

maior do que em qualquer outro objeto não digital. Além de que seria demasiadamente 

difícil decidir quais arquivos digitais são comparados com quais objetos físicos.
46

 

As propostas acima, todas rejeitadas, não alteraram a decisão da Corte. A 

Suprema Corte julgou que embora as informações contidas em um celular não sejam 

imunes a revistadas, é necessária a anterior expedição de mandado, concedendo aos 

agentes policiais os poderes para fazerem a revista, ainda que o celular esteja 

apreendido desde o momento da prisão. Os mandados são historicamente reconhecidos 

como importante parte da máquina governamental e não apenas como inconveniência 

para atrapalhar a eficiência policial. 

Ainda que não seja possível revistar o celular no momento da prisão sem 

mandado, existem exceções a regra, que tornam a busca imediata no celular, sem 

mandado, factível. Uma dessas ressalvas é situação de emergência na qual é necessário 
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o policial agir para garantir sua segurança e dos demais ou para evitar a destruição 

imediata de evidências. 

Celulares modernos não são apenas confortos tecnológicos, eles contém e podem 

revelar toda intimidade de um cidadão. Apenas porque é possível ao indivíduo carrear 

consigo tais dados, não os tornam menos valiosos ou desmerecidos de proteção. 

Por tudo isso, a Suprema Corte decidiu por reverter o julgamento do Tribunal da 

Califórnia da Apelação nº 13–132.
47

 

O Ministro Alito, em concordância com a Corte, votou que a revista das 

informações contidas em celulares obtidos com os indivíduos que venham a ser presos, 

deve ser precedida de mandado, como regra geral. 

A despeito de votar com a Corte, o Ministro Alito votou separadamente para 

tocar em dois pontos. O primeiro deles é não estar o julgador convencido de que a regra 

da busca e apreensão é baseada exclusivamente, ou majoritariamente, na necessidade de 

proteger a segurança dos policiais ou prevenir a destruição de evidências. Visto a Quarta 

Emenda foi sistematizada cerca de cem anos depois do surgimento da regra de busca e 

apreensão, discute que, na verdade, a base dessa regra é a necessidade de se obter 

provas da autoria e materialidade do crime capazes de serem encontradas com o detido e 

usadas como prova no julgamento, e não a Quarta Emenda. 

Por esse motivo, aceita que itens físicos, escritos, encontrados na posse do 

detido, no momento da prisão, possam ser examinados e usados no julgamento, mesmo 

que depois de apreendidos não exista mais o risco de serem destruídos ou causarem 

danos aos policiais. 

Assim, a ideia de que a segurança dos agentes é a única razão para se permitir a 

busca sem mandado é derivada principalmente do julgamento do caso de Chimel vs. 

Califórnia, no qual o Ministro acredita ter sido o julgamento questionável. 

Nada obstante, o Ministro concorda que a regra de busca e apreensão não 

deveria ser mecanicamente aplicada para o caso dos celulares, uma vez que os celulares 
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modernos são capazes de armazenar grande quantidade de informação, inclusive 

altamente pessoais, o que não existia na era não digital, o que exige um novo balanço 

dos interesses dos policias com o direito da privacidade. 

O segundo ponto analisado pelo Ministro é que, embora ele concorde com o 

julgamento da Corte, reconsideraria a questão apresentada caso o  Congresso ou as 

legislaturas estaduais, após avaliarem as necessidades legítimas dos policiais e os 

interesses sobre a privacidade dos portadores de celular, decretassem legislações que 

criassem distinções razoáveis baseadas em categorias de informação e talvez outras 

variáveis. 

Conclui que celulares modernos podem ser utilizados para cometer crimes e 

apresentam uma nova dificuldade para a força policial. Ao mesmo tempo em que sua 

revista implica em violação sensível à privacidade. Assim, acredita que a Suprema 

Corte não está em posição de entender e avaliar o tema. São os legisladores, eleitos pelo 

povo, que estão em condição legítima de avaliar e responder às mudanças que vem 

ocorrendo e que continuarão a ocorrer no futuro.
48

 

4 . COMPARAÇÃO DAS JURISPRUDÊNCIAS 

Ao analisar o caso concreto do exame do celular no momento da revista,  HC 

55.288, STJ, pode-se notar as novas problemáticas advindas do aprimoramento da 

tecnologia, que juntamente com as antigas problemáticas, trazem a necessidade da 

criação de novos paradigmas que indiquem qual a melhor postura a ser tomada frente ao 

tema. Considerando em primeiro plano a embate dos diretos fundamentais que cercam a 

questão. 

O Poder de Polícia, como definido legalmente, consiste na atividade da 

administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, 

regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à 

segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao 

exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder 
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Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais 

ou coletivos.  

Ou seja, é a atividade do Estado que se empenha em limitar o exercício dos 

direitos individuais em benefício do interesse público. Encontra seus limites no 

princípio da proporcionalidade. Não deve, por conseguinte, ser utilizado para beneficiar 

ou prejudicar particulares. Sua utilização não deve exceder o necessário para a 

satisfação do interesse público, ao mesmo tempo que os direitos fundamentais 

Constitucionalmente protegidos devem ser respeitados para que exista legitimidade nos 

atos do poder administrativo.  

Entretanto, o real problema ocorre, na prática, com o uso da discricionariedade e 

da proporcionalidade para se distinguir quais e até que ponto devem ser protegidos os 

direitos individuais rente ao interesse comum. Essa problemática pode ser observada a 

partir da forma como os tribunais lidam com os casos  reais que envolvem o tema. 

Assim os casos tocados no presente artigo tratam da questão do aparelho celular, 

que traz peculiaridades próprias, relacionadas a sua função primária de comunicação e a 

sua alta capacidade de armazenamento de dados, o que exige trato especial nos 

procedimentos policiais. É possível notar a diferença na abordagem do tema pelos 

tribunais, sendo que nos tribunais brasileiros do STJ e o STF abordaram o tema 

focando-se na interceptação telefônica e na proteção do sigilo das comunicações. 

Enquanto a Suprema Corte Americana, tratou do tema com um olhar mais detalhado na 

quantidade de informação contida nos aparelhos, que resultam, quando violados, em um 

maior dano a privacidade e intimidade de seus proprietários, trazendo a ideia da 

necessidade de mandado judicial específico para o exame de aparelho celular. 

No primeiro caso analisado, julgado pelo STJ, HC 55.288, os policiais, ao 

tomarem conhecimento de uma denúncia sobre tráfico de drogas, se dirigiram ao local. 

Abordaram um indivíduo considerado suspeito e ao realizaram revista do celular do 

detido tocou e foi atendido pelo policial que, a partir das informações adquiridas, 

através da conversa interceptada, decidiu por revistar a casa do detido, onde 

encontraram drogas. O indivíduo foi processado. 

O requerente entrou com o pedido para cancelar as provas advindas da 

interceptação telefônica, uma vez que foi realizada sem mandado. O tribunal rejeitou o 
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pedido ao decidir que o acontecimento não se equiparava a interceptação telefônica. 

Acontece que a questão que deveria ter sido enfatizada é a violação dos direitos à 

intimidade e à privacidade do requerente, uma vez que os policiais agiram de forma 

imprópria, excedendo suas atribuições.  

No segundo caso julgado, no STF, HC 91.867, um indivíduo foi preso em 

flagrante por crime de homicídio e na delegacia ao ser revistado os policiais 

encontraram em sua posse celular e ao analisaram o aparelho eles olharam o registro de 

chamadas e a partir dos números encontrados solicitaram a quebra do sigilo telefônico 

do preso. A partir da quebra do sigilo foram identificados outros suspeitos e esses 

suspeitos foram processados e entraram com o pedido para cancelar as provas obtidas a 

partir do exame ilegal do celular apreendido. 

Julgou, o Ministro Gilmar Mendes, que o caso não configurava interceptação 

telefônica, além de não aceitar a violação da privacidade e da intimidade. Decidiu que 

os dados contidos no registro telefônico não constituíam informação, logo poderiam ser 

examinados a partir da revista. Ponderou os pedidos de anulação das provas com o 

interesse comum, da busca pela justiça, para que seja evitada a impunidade. 

Ocorre que não foram consideradas as peculiaridades do aparelho celular que 

possui características únicas advindas dos avanços tecnológico. Os dados contidos no 

aparelho como o registro de chamadas, caracterizam a informação e devem ser tratado 

de forma diferenciada.  

A Suprema Corte Americana julgou dois casos sobre o assunto. No primeiro, os 

policiais ao revistaram o detido apreenderam seu celular e acessaram as informações 

nele contida, os registros telefônicos, as fotos e vídeos que foram utilizadas como prova 

no processo. E no segundo, o indivíduo, ao ser preso e revistado, teve seu celular 

apreendido e os policiais olharam os registros telefônicos e consultaram, então, a agenda 

telefônica, de modo a chegar ao endereço do detido. Ambos os atos sem mandado. 

Decidiu a Suprema Corte, portanto, que para ser considerada razoável a busca 

sem mandado é necessário que existam certas exigências capazes de justificar a ação. 

Como, por exemplo, evitar que evidências sejam destruídas e proteger a segurança dos 

policiais. Caso nenhuma dessas situações se concretizem não existe urgência na análise 

dos dados e deve-se esperar o mandado. 



37 

 

Outro argumento usado pela Corte é o de que face a tecnologia moderna, a 

capacidade de armazenamento de dados de um celular é muito maior do que qualquer 

outro objeto não digital. Assim, mediante a análise de um celular, a violação aos direitos 

de privacidade e de intimidade são maiores, pois o aparelho pode conter gama distinta 

de informações que podem revelar toda intimidade de um cidadão.  

Levando em conta os casos relatados acima, julgados pela Suprema Corte Norte 

Americana, cabe salientar a relação entre esses julgados e o HC 55.288 julgado no STJ. 

Todos os três casos tem como cerne a questão da abordagem policial no 

momento da prisão, quando os policiais acessam os dados, ou mesmo as ligações, dos 

celulares dos suspeitos sem a devida autorização judicial. 

Nos casos julgados na Suprema Corte observa postura mais acertada dos 

julgadores. Consideram que a regra deve ser a necessidade prévia de autorização 

judicial para se ter acesso ao conteúdo do aparelho celular dos processados, uma vez 

que telefones, atualmente carregam em si grande quantidade de informações pessoais. 

De forma que o exame dos celulares poderia acarretar violação à privacidade dos 

indivíduos. 

No caso brasileiro, porém, embora os casos envolvam conduta policial 

semelhante, de acessar o celular do suspeito, até mesmo atendendo a uma ligação, sem a 

autorização do dono do aparelho, e sem o devido respaldo judicial, o os Tribunais 

decidiram por não reconhecer a clara violação da garantia fundamental da privacidade 

do cidadão, focando-se na questão do interceptação telefônica.  

Entretanto, fica claro a necessidade de proteção especial quanto aos aparelhos 

celulares, em frente a ação policial, visto que não pode suceder a ampliação em demasia 

das possibilidades de ação dos agentes administrativos no momento em que vão cercear 

a liberdades individuais, sob o argumento de que estão dentro do alcance das exceções 

às garantias fundamentais. Ainda que sobre à guisa de proteger o bem comum, a ação 

desmedida de policias, de modo a violar garantias constitucionais, prejudica o indivíduo 

em sua dignidade e liberdade. 

Posto que, os atos administrativos policiais devem estar embasado em motivação 

legal. Não podem ocorrer de forma arbitrária, haja vista que o policial age como 
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representante administrativo na preservação da ordem e bem-estar social. E ao mesmo 

tempo que possui legitimidade para agir coercitivamente, não pode descuidar dos 

direitos fundamentais dos indivíduos e os limites legais 

CONCLUSÃO 

A questão dos limites dos atos administrativos policiais é deveras intricada, uma 

vez que a legislação que  trata do assunto não seja suficiente para encobrir as situações 

cotidianas. Sendo necessário recorrer às normas gerais constitucionais, à doutrina e ao 

entendimento dos tribunais. Inclusive, através da utilização de jurisprudência 

estrangeira que enriquece o debate devido à universalidade do tema. 

Assim, por meio do estudo do caso concreto pode-se concluir que o debate entre 

os direitos fundamentais e a proteção do interesse público deve ser pautado com base na 

CRFB e na doutrina, mas também pelo estudo dos casos concretos e da suas 

interpretações pelos tribunais.  

Considera-se que a legitimidade do Poder de Polícia emana do Poder Público, 

sendo a atividade da Administração Pública que, limitando ou disciplinando direito, 

interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de 

interesse público. E que o interesse público deve se pautar sempre pela preservação da 

vida social harmônica e pela promoção do bem comum. 

Os limites da ação policial devem ser medidos à luz do princípio da 

proporcionalidade, visto que sua utilização não deve exceder o necessário para a 

satisfação do interesse público, mas manter o respeito pelos direitos constitucionais do 

indivíduo procurando o equilíbrio entre as garantias fundamentais e a manutenção do 

interesse público. 

O presente artigo tratou da colisão entre a proteção do interesse público e o 

direito à privacidade e à intimidade, direitos protegidos pela CRFB, que em seu art. 5º, 

X, determina a preservação dos direitos à intimidade, à privacidade, à imagem e à 

honra. Sendo estes direitos individuas designados para a proteção da vida íntima do 

indivíduo, em suas relações pessoais e confidenciais que devem ser preservadas em face 

a sociedade. 
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Também abordou o avanço da tecnologia, que introduz novas situações na vida 

cotidiana criando a necessidade de adaptação do Direito. Estudou a questão da análise 

de aparelhos celulares, apreendidos em revista policial. 
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Sanglard, Maria Carolina. 
       Limites constitucionais dos atos policiais e a questão dos aparelhos 
celulares / Maria Carolina Sanglard. – Niterói, 2016. 
      

1.  Poder de polícia. 2. Interesse Coletivo. 3. Direitos e garantias 
individuais.  4. Direito à privacidade. 5. Direito à intimidade. 
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