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RESUMO 

 

 

O encontro fortuito ocorrido no curso de interceptação telefônica legal é tema ainda não abordado 
pela legislação. A dimensão de seus efeitos é importante uma vez que tem origem em medida 
invasiva, que restringe a intimidade e a privacidade. A Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988 foi a primeira a tornar explícito o direito a se ter a intimidade e a privacidade 
resguardadas, tendo buscado estatuir uma ampla proteção. Assim, o artigo 5º, inciso XII, da 
Constituição, ao consagrar o sigilo das comunicações como regra, e permitir expressamente sua 
quebra em determinados casos, ganha especial relevo na defesa da intimidade e da privacidade. A 
lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, disciplinou o uso da interceptação telefônica no Brasil após a 
Constituição de 1988, importante meio de obtenção de prova no combate à criminalidade 
organizada. A lei, contudo, foi omissa em muitos pontos, inclusive no tratamento dos encontros 
fortuitos. Buscando dar resposta a esta omissão, vários doutrinadores se debruçaram sobre o tema 
e manifestaram sua opinião acerca do tratamento que julgaram adequado. O Projeto de lei nº 
156/2009, tendo a oportunidade de sanar esta omissão, usou-a de forma tímida. Fez-se uma 
revisão bibliográfica acerca do tema, com a finalidade de estabelecer o tratamento mais adequado 
às informações encontradas de forma inesperada no curso de interceptações telefônicas legais, o 
que resultou na colheita de diversas opiniões, ora complementares, ora discordantes. Concluiu-se, 
ao final, pelo tratamento que se acredita seja adequado ao caso, seguindo uma gradação dos 
encontros mais simples aos mais graves. 

 

Palavras-chave: Intimidade; Privacidade; Prova; Interceptação Telefônica; Encontro Fortuito. 
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RIASSUNTO 

 

 

L'incontro fortuito accadduto nel corso dell'intercettazione telefonica legale non è ancora tema 
valutato dalla legislazione. La dimensione dei suoi effetti è importante visto che ha origine in 
misura invasiva, che restringe l'intimità e la riservatezza. La Costituzione della Republica 
Federativa del Brasile del 1988 fu la prima a rendere di pubblica ragione il diritto all'intimità e 
alla riservatezza salvaguardate, cercando di decretarne una larga protezione. Come questo, 
l'articolo 5, interruzione XII, della Costituzione consacrando il segreto delle comunicazioni come 
regola, e permettendo esplicitamente suo rompimento in dati casi, acquista il rilievo speciale nella 
difesa dell'intimità e della riservatezza. La legge nº. 9.296, di 24 luglio 1996, disciplinò l'uso 
dell'intercettazione telefonica in Brasile dopo la Costituzione del 1988, importante mezzo di 
prova nel combattimento alla criminosità organizzata. Comunque, la legge è stata omessa in molti 
punti, compreso il trattamento degli incontri fortuiti. Cercando di rispondere a questa omissione, 
molti studiosi si inclinarono sul tema e manifestarono la loro opinione riguardo al trattamento che 
hanno giudicato adatto. Il Disegno di legge nº 156/2009, ebbe l'opportunità di corregere tale 
omissione, però la usò in un modo timido. Una revisione bibliografica fu fatta riguardo al tema, 
con lo scopo di stabilire il trattamento più adatto alle informazioni trovate in modo inatteso nel 
corso delle  intercettazioni telefoniche legali, quello che risultò nella raccolta di molte opinioni, 
complementari oppure divergenti. Si ha scelto, alla fine,  il trattamento che si crede sia adattato al 
caso, seguendo una sfumatura dagl’incontri più semplici ai più gravosi. 

 

Parole-chiavi: Intimità; Riservatezza; Prova; Intercettazione Telefonica; Incontro Fortuito. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A prova em processo penal é terreno de grande fertilidade, de onde surgem vários 

questionamentos, principalmente quando se trata de circunstância não contemplada pela lei de 

regência da matéria, como ocorre com o encontro fortuito, ou conhecimento fortuito, de fato 

diverso daquele que ensejou o monitoramento de comunicações telefônicas. 

Não é difícil imaginar que interceptações telefônicas legais, ou seja, judicialmente 

autorizadas e em conformidade com os ditames da lei n.º 9.296/96, que regulamenta o inciso XII 

do artigo 5° da Constituição Federal, acabem por levar ao conhecimento das autoridades policiais 

fatos outros que não os investigados na medida restritiva, fatos criminosos inesperados, 

imprevisíveis, fortuitos, porquanto inexistente movimentação judicial voltada à sua descoberta. 

A questão que surge é sobre o tratamento que deve ser dado a esta informação nova, 

destoante do objeto da investigação, à luz da Constituição Brasileira. 

Esta é apenas uma das diversas omissões em que incorreu o diploma de regência, lei 

n.º 9.296/96, restando à doutrina e à jurisprudência a árdua tarefa de estabelecer os contornos do 

regramento jurídico da matéria. 

A situação do encontro fortuito, que, adianta-se, pode ocorrer em diligências 

judicialmente permitidas diferentes da interceptação telefônica, e.g., em uma busca e apreensão, é 

peculiar e não se restringe a uma discussão meramente ritualística/procedimental, estendendo-se 

além desta visão formal do ramo do direito conhecido por processo penal. De fato, em virtude do 

objeto mesmo da persecução penal, com consequências graves sensíveis antes mesmo da fase 

processual, valores de envergadura constitucional colidem, exigindo uma solução harmonizante. 

Com o objetivo de estudar o tema do encontro fortuito em interceptações telefônicas 

legais, o presente trabalho se estruturará em três capítulos, examinando a questão da 

admissibilidade e do valor que se dará à informação nova. 

Deste modo, no primeiro capítulo, ater-se-á, inicial e brevemente, ao surgimento da 

preocupação com a defesa da intimidade e da privacidade, bem como à conceituação destas, para 
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depois se dedicar atenção à forma como acolhidas e tuteladas nas Constituições brasileiras, desde 

o Império até a Constituição cidadã, a qual se dedicará maiores considerações. 

No segundo capítulo, a atenção se volta para a interceptação telefônica, abordando-se 

com brevidade aspectos gerais da regência da prova penal, ou seja, contraditório, verdade 

material e estrita necessidade, a definição da operação de interceptação telefônica, com o fim de 

delimitação dos tipos de diligências regidos pela lei nº 9.296/96, a natureza cautelar inaudita 

altera pars da medida restritiva, os seus pressupostos e finalidades, âmbito de admissibilidade e 

delimitação do objeto da devassa. Aborda-se, ademais, a proposta de novo Código de Processo 

Penal (Projeto de lei nº 156/2009), que pretende revogar a atual lei de regência para implantar 

novo regime, e a questão da ilicitude da prova e sua inadmissibilidade no processo penal. 

No capítulo final, abordar-se-á o tratamento destinado às informações novas obtidas 

inesperadamente no curso de interceptações telefônicas legais, chamados encontros fortuitos de 

prova, a legalidade destas informações e os critérios adotados que permitirão seu aproveitamento. 

A metodologia utilizada consiste em revisão bibliográfica e jurisprudencial sobre o 

tema e análise dos entendimentos expostos, com vistas a proporcionar uma visão clara acerca do 

assunto. Recorreu-se a alguns manuais, a obras específicas e a periódicos, bem como a artigos e a 

dissertações de mestrado disponíveis na internet. 

Obteve-se, como resultado, a constatação de várias divergências doutrinárias acerca 

da interpretação da lei nº 9.296/96, que, de formas específicas, influenciam no tratamento do 

encontro fortuito de provas em interceptações telefônicas legais. A posição de alguns autores leva 

a impossibilidade quase total de utilização dos fatos novos em desfavor dos investigados, outros 

admitem o encontro fortuito como prova, desde que presentes alguns requisitos específicos, 

chamados de critérios de aproveitamento, e um terceiro grupo se mostra mais complacente e 

favorável à adoção da prova inesperadamente encontrada. 

De todos os posicionamentos analisados, foi possível concluir, em resumo, que o 

encontro fortuito de provas de crimes novos não pode simplesmente ser ignorado pelo Estado. 

Em contrapartida, não será toda e qualquer situação que permitirá sua adoção como prova, 

havendo casos em que seu conteúdo será considerado notitia criminis ensejadora de nova 

investigação. 
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1 O DIREITO À PRIVACIDADE E À INTIMIDADE NAS CONSTI TUIÇÕES 

BRASILEIRAS 

 

 

1.1 Considerações preliminares 

 

 

Dentre os mais atingidos direitos fundamentais do indivíduo está a intimidade face ao 

aparelho persecutório estatal, munido de instrumentos capazes de devassar e buscar informações 

de interesse, a princípio, apenas de seu titular. Nesta ótica, observa Ada Pellegrini Grinover 

(1982, p. 91-92): 

A problemática da intimidade faz parte ab antiquo do tema de fundo do processo penal, 
porque nele se defrontam a exigência de tutela da pessoa humana e a exigência de tutela 
da comunidade e ainda porque é no processo penal que o Estado de direito se preocupa 
em colocar limites aos poderes de investigação, pública e privada, como proteção ao 
indivíduo. 

A preocupação com o indivíduo também se dá face à repercussão social do fato 

criminoso que lhe é imputado, daí a necessidade de tratamento ético da informação. 

Sem grandes incursões históricas, na segunda metade do século XVIII, Cesare 

Beccaria (s.d., p. 33) sustentava que “para a maioria dos que assistem à execução de um 

criminoso, o suplício deste é apenas um espetáculo; para a minoria, é um objeto de piedade 

mesclado de indignação”. 

Mais recentemente, ao comentar a maneira como a população reage a processos 

penais ditos célebres, questionou Francesco Carnelutti (2007, p. 13-14) se não haveria forma 

mais expressiva de incivilidade que considerar o homem uma coisa. Referia-se o mestre 

peninsular ao interesse lúdico, recreativo, despertado no povo pelo drama vivido por outras 

pessoas, principalmente em se tratando de processo penal, onde o drama humano adquire matiz 

mais intenso. 

Sobre o indivíduo, portanto, voltam-se os olhos do Estado e da sociedade, reduzindo-

lhe a capacidade de preservação da intimidade e da privacidade, quando não a própria liberdade 
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ambulatória, direitos que ocupam posição singular no ordenamento jurídico nacional, pois 

compõem o rol dos direitos da personalidade. 

A personalidade, em si, não é um direito, mas dela irradiam-se direitos, podendo ser 

considerada “o ponto de apoio de todos os direitos e obrigações” (PEREIRA, 2008, p. 241). 

Francisco Amaral (2003, p. 249) define-os como “direitos subjetivos que têm por objeto os bens e 

valores essenciais da pessoa, no seu aspecto físico, moral e intelectual”. Roberto de Ruggiero 

(2003, p. 276), por sua vez, entende que “olhando o homem como pessoa, tem ele uma série de 

faculdades ou poderes que não se podiam desprezar sem lhe negar essa qualidade de pessoa”. 

Para Rubens Limongi França (1980, p. 403), arrimado em Savigny, as relações 

jurídicas incidiriam dentro de três campos básicos, sendo a própria pessoa, a qual corresponde os 

direitos da personalidade, um destes campos e os demais a posição da pessoa na família e o 

mundo exterior. Partindo disto, define direitos da personalidade como “faculdades jurídicas cujo 

objeto são diversos aspectos da própria pessoa do sujeito”. Os diversos aspectos a que se referiu o 

autor foram por ele indicados em uma proposta de especificação dos direitos da personalidade, 

sendo fundamentalmente três: direito à integridade física, à integridade intelectual e à integridade 

moral, tendo o cuidado de observar que os direitos da personalidade de forma alguma seriam 

estanques, podendo participar de mais de um dos grupos, sendo especificados segundo sua 

natureza dominante (FRANÇA, 1980, p. 411). 

A preservação da intimidade e da privacidade encontra guarida, nesta seara, no direito 

à integridade moral, que congrega o direito à liberdade civil, política e religiosa, o direito à honra, 

à honorificência e ao recato, o direito ao segredo pessoal, doméstico e profissional, o direito à 

imagem, à identidade pessoal, familiar e social (FRANÇA, 1980, p. 412). 

Se são os direitos da personalidade faculdades jurídicas cujo objeto são diversos 

aspectos da própria pessoa do sujeito, que não se podem negar sem desprezar-lhe a qualidade de 

pessoa, qualquer que seja o indivíduo, é forçoso concluir que o aniquilamento de tais direitos 

acarretaria o aniquilamento da própria pessoa. 

Frise-se, ainda, que esse atributo de essencialidade exige o respeito de todos ao 

núcleo componente dos direitos da personalidade. É o que os autores chamam de caráter 

absoluto, que significa, em outras palavras, oponibilidade contra todos, erga omnes, inclusive, 

senão principalmente, contra o Estado. Em contrapartida, atentamente recorda Bruno Lewicki 



14 

 

(2003, p. 64-65) que “sua ‘oponibilidade’ é absoluta, e não, por óbvio, seu exercício, mesmo 

porque, como lembra Pietro Perlingieri, no vigente ordenamento não existe um direito subjetivo 

ilimitado, atribuído ao exclusivo interesse do sujeito”. 

A essencialidade dos direitos da personalidade, do qual faz parte o direito à 

intimidade e à privacidade, e sua oponibilidade em face de todos denunciam, portanto, sua 

posição superior no ordenamento jurídico nacional. Não causa, portanto, estranheza alguma a 

afirmação de Francisco Amaral (2003, p. 251): 

Por disciplinarem matéria de natureza privada, como são os direitos subjetivos e a 
personalidade, e por terem guarida no texto constitucional, pode reconhecer-se que os 
direitos da personalidade são o terreno de encontro privilegiado entre o direito privado, 
as liberdades públicas e o direito constitucional. 

Se, no âmbito civil, a discussão gira em torno da reparação do dano através de 

indenização e, no âmbito penal, gravita em torno da tipificação de condutas tendentes ao 

desestímulo à devassa alheia, no âmbito processual penal, como bem observou Grinover, a 

discussão se coloca na admissibilidade e valoração das provas. Logo, a posição que ocupam os 

direitos da personalidade, como o direito à privacidade e à intimidade, justifica a preocupação 

com o avanço tecnológico dos meios de comunicação e transmissão de dados e sua utilização 

pelo Estado1. 

Desta feita, sendo o direito à privacidade e à intimidade componente essencial da 

formação da própria pessoa, a determinação do que é exposto ou não ao público sobre alguém, do 

que se quer tornar de conhecimento público ou o que se quer esconder, ou a quem se deseja 

revelar algo, define propriamente o que é um indivíduo, quais suas fronteiras com os demais 

viventes, ou seja, qual seu grau de interação e comunicação com seus conhecidos, seus familiares 

e todos os demais semelhantes. 

Assim, observou Manuel da Costa Andrade (1997, p. 25) que a privacidade e a 

intimidade fazem parte do universo de bens jurídicos que tem essencial e irredutível vinculação 

social. Por isso, portadores de imanente colisão de valores. 

                                                           
1  A título de ilustração, há o exemplo recente de utilização de meios inadvertidamente invasivos por 

agentes estatais com a quebra de sigilo de fichas criminais de mais de quatrocentas mil pessoas pela Polícia de São 
Paulo, entre os anos 2000 e 2009, a pedido da Petrobrás, com o fim de avaliação de candidatos a emprego na 
estatal. Disponível em: <http://br.noticias.yahoo.com/s/15092010/25/manchetes-policia-quebrou-sigilo-400-
mil.html> Acesso em 15 set. 2010. 
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Todavia, essa necessidade de resguardo de si mesmo da curiosidade dos outros, de 

isolamento, de estar e permanecer sozinho quando, onde e por quanto tempo quiser, conforme o 

entendimento de Luciana Fregadolli (1998, p. 38) e Edoardo Giannotti (1987, p.14), é recente. 

Para os autores apontados, na antiguidade greco-romana, com espaços naturais muito 

amplos e populações reduzidas, se comparados com a atualidade, não havia pressões sociais que 

pudessem despertar no indivíduo o desejo de se isolar, a vontade de estar só. Era na própria 

natureza que o homem encontrava sua expressão íntima e o isolamento seria provavelmente 

considerado uma excentricidade. 

Não obstante os argumentos apresentados pelos autores em destaque, refoge ao 

objetivo deste trabalho profundas digressões acerca da questão de onde e quando surgiu a 

preocupação em preservar a intimidade e a vida privada das pessoas, assim, furta-se a maiores 

anotações, restringindo-se aos breves comentários a seguir. 

As civilizações antigas, com espeque religioso, mantinham o interior de suas casas 

protegidas de olhares que não fossem dos próprios moradores. 

Sem dúvida, havia preocupação com a preservação do que era íntimo do lar, ou seja, 

a religião doméstica, principal elemento constitutivo das famílias antigas. Pode-se dizer que o 

fundamento era outro, muito diferente do atual, mas é crível que não se pode afirmar que não 

fosse uma forma de preservação da privacidade e da intimidade famíliar. Fustel Coulanges (2002, 

p. 36), por seu turno, ensina que “uma das primeiras regras do culto aos mortos estava no fato de 

este só poder ser prestado aos mortos de cada família pelo sangue lhes pertencia”. Em passagem 

adiante, Coulanges (2002, p. 40) observa que “toda essa religião se limita ao interior de cada 

casa. O culto não era público.” Uma forma de isolamento familiar. 

Para Ivete Senise Ferreira (1994, p. 97):  

[...] o direito à intimidade tem origem mais remota, apontando-se a jurisprudência 
inglesa do século XVIII como seu berço, embora aparições esporádicas surjam em 
registros mais antigos. Fato inconteste é que assume inicialmente o caráter de proteção 
ao domicílio para mais tarde evoluir para outras modalidades. 

Contudo, em geral, é no rompimento com o sistema feudal que se tem localizado o 

gérmen da proteção à privacidade e à intimidade, tendo seu desenvolvimento ganhado força no 

século XIX, com os estudos sobre os direitos da personalidade, o que levou Fernanda Moura 
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Carvalho (2007, p. 12) a constatar tratar-se de reivindicação burguesa para burgueses, 

remontando à primeira geração dos direitos fundamentais. E, conforme Giannotti (1987, p. 44): 

O surgimento dos direitos da personalidade, para Arturo Valencia Zea, deve ser 
localizado na proclamação dos direitos do homem, por ocasião da revolução francesa, 
em 1789. Esclarece que, à primeira vista, tem-se a impressão de que os direitos 
humanos, a que se refere a Carta das Nações Unidas, são diferentes dos direitos da 
personalidade, como são estudados no Direito Civil. Segundo o autor, trata-se de erro, 
pois os direitos da personalidade introduziram-se no pensamento jurídico quando da 
proclamação dos direitos do homem, em 1789, desenvolveram-se por obra da doutrina 
até a proclamação da Carta das Nações Unidas, em 1948. Sustenta, portanto, a 
identidade entre os direitos fundamentais e os direitos da personalidade, acrescendo que, 
em primeiro lugar, qualquer direito subjetivo protege-se não apenas contra os atentados 
dos demais, mas também contra os efetuados pelo Estado. Em segundo lugar, carece de 
sentido dar um nome a um direito quando se relaciona com o Estado e um nome 
diferente quando se refere às demais pessoas. 

Nos Estados Unidos da América, em fins do século XIX, estabeleceu-se prática do 

right of privacy ou right to be let alone, preconizado por Thomas Cooley, em 1880, com sua obra 

sobre a Law of Torts e consagrado por Samuel Warren e Louis Brandeis, no artigo The Right of 

Privacy, na Harvard Law Review, em 1890.  

Posteriormente, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, em seu 

artigo 12 estabeleceu que “ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua 

família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Toda 

pessoa tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques.” 

Já na segunda metade do século XX, realizou-se a Conferência Nórdica sobre direito 

à intimidade, no ano de 1967, em Estocolmo, Suécia. 

O Pacto de São José da Costa Rica, sobre direitos civis e políticos, de 22 de 

novembro de 1969, promulgado pelo decreto nº 678/92, em seu artigo 11, nº 2, dispôs que 

“ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, em sua 

família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou 

reputação.” 

O conceito de intimidade e privacidade, por sua vez, causa, ainda hoje, perplexidade 

na doutrina, que costuma utilizá-las ora como sinônimas, ora como manifestações de uma 

realidade maior. Assim, podem ser lembradas expressões como a vida privada, segredo, sigilo, 

recato, reserva, intimidade da vida privada, e outros menos utilizados, como “privatividade” e 

“privaticidade”. 
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Conforme leciona Edoardo Giannotti (1987, p. 8): 

A elaboração conceitual do direito à intimidade esbarra em obstáculos de outra natureza, 
entre os quais lembramos a identidade, proclamada por inúmeros autores, entre este o 
direito ao recato, à vida, ao resguardo, ou ao segredo. Não haveria igualmente diferença 
entre expressões como “direito à vida privada” e “direito à intimidade”. 

Para Maria Gilmaíse Mendes (1998, p. 49), não haveria relação de subordinação entre 

gênero e espécie, direito à privacidade se consubstanciaria em unidade de sentido, apesar de cada 

direito possuir isoladamente uma autonomia conceitual. 

Na tentativa de estabelecer o significado de intimidade, René Ariel Dotti (apud 

FERREIRA, 1994, p. 96) assim se manifesta: 

A intimidade é um sentimento, um estado de alma, que existe nos ambientes interiores, 
mas se protege também no exterior para ser possível a liberdade de amar, pensar, sorrir, 
chorar, rezar, enfim a liberdade de viver a própria vida e morrer a própria morte. É assim 
uma das liberdades fundamentais do corpo, da mente e do espírito. 

Para Fernanda M. Carvalho (2007, p. 13), a intimidade é “o âmbito particular de cada 

ser humano em cujo local físico ou psicológico não é permitido intromissão de quem quer que 

seja sem o consentimento do mesmo.”  

A lição de José Afonso da Silva (2007, p. 206) considera, a princípio, intimidade e 

privacidade correspondentes ao declarar que “esta [direito à privacidade] é uma terminologia do 

direito anglo-americano (right of privacy), para designar aquele [direito à intimidade], mais 

empregada no direito dos povos latinos.” Todavia, considera razoável a distinção ao se aperceber 

que o Texto Constitucional contemplou, no artigo 5º, inciso X, a intimidade e outras 

manifestações da privacidade, como a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. 

Ivete Senise Ferreira (1994, p. 98-99), apegando-se ao termo, atribui o surgimento da 

palavra privacidade a um anglicismo de privacy, enquanto Danilo Doneda (2008, p. ?) defende 

que o vocábulo "privacidade" possui raiz latina (o verbo privare, cuja forma adjetiva é privatus). 

Porém, sua utilização atual seria devida ao intenso emprego na língua inglesa, o que faz com que 

muitos a apresentem como um anglicismo, mencionando o referido autor que houve vigoroso 

desenvolvimento do termo privacy na língua inglesa, sem paralelo em idiomas latinos, ao menos 

como um substantivo simples, uma vez que já no século XVI a literatura inglesa já utilizava 

amplamente o termo. 
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Em termos gerais, a intimidade seria mais estrita, mais profunda, que a privacidade, 

estando contida nesta, como um círculo menor em um círculo maior, ambos com centro na pessoa 

que titulariza o direito à preservação da intimidade e da privacidade. Não obstante, tem se notado 

o uso como sinônimas, principalmente se for considerada a dificuldade em precisar os limites 

entre os referidos círculos. 

De qualquer forma, o resguardo à privacidade e à intimidade, hoje reconhecido 

constitucionalmente, tem importância inegável à sociedade. Manuel da Costa Andrade (1997, p. 

38) lança luz sobre o assunto, sendo suas palavras aqui transcritas: 

Imprescindível ao indivíduo, a reserva da privacidade acaba outrossim por actualizar 
funções significativas para a própria sociedade. Ao primeiro assegura a margem 
necessária ao cultivo da liberdade e da emotividade, da contra-cultura e da 
“desmodernização”. E, por vias disso, protege o indivíduo do perigo de sucumbir física e 
psiquicamente ante a avalanche de ruídos e estímulos da sociedade moderna. Em relação 
à sociedade a privacidade tem, desde logo, uma importante, uma importante eficácia 
preventiva ao garantir que muitas violações das normas sociais não cheguem a pôr em 
causa a sua estabilização. Na esfera da privacidade podem cultivar-se construções 
alternativas da realidade social sem pôr em causa a sempre precária definição oficial. A 
privacidade pode operar, assim, como o que PARSONS designa por “mecanismos de 
isolamento” que “têm a função de impedir que elementos potencialmente conflituantes 
da estrutura social e cultural entrem em contacto, mantendo relativamente latentes 
conflitos que de outra forma poderiam desencadear ou exacervar uma luta aberta”. 

Os círculos são concêntricos, mas tem seus limites moldados pela condição ocupada 

pelo seu titular, em razão de função, ministério, ofício ou profissão. Não obstante, pode-se, desde 

logo, afirmar que “todos os indivíduos guardam, uma esfera intangível de devassa, mas, que não 

surge igual” (PITOMBO, 1999, p. 65). 

 

 

1.2 Da Constituição do Império à Constituição de 1969 

 

 

Atualmente, a intimidade e a privacidade são, mais que nunca, objeto de 

considerações e preocupações diante da evolução dos meios de comunicação, principalmente 

com o uso da internet. Tanto que Fábio Konder Comparato (apud CARVALHO, 2007, p. 16) 

alude à necessidade de criação de um organismo internacional para se sobrepor à rede mundial de 



19 

 

computadores com o fim de evitar que o direito à intimidade e à privacidade se torne ficção. A 

evolução desta realidade refletiu nos Textos Constitucionais brasileiros. 

Tradicionalmente, a proteção da intimidade e da vida privada ocorreu, nos textos 

constitucionais, através da previsão de inviolabilidade de domicílio e do sigilo epistolar. A razão 

se encontra no baixo grau tecnológico vivenciado pela sociedade brasileira à época da maioria 

das Constituições que precederam a atual. 

A primeira Carta Fundamental, a Constituição do Império do Brazil, de 25 de março 

de 1824, estabeleceu, no artigo 179, inciso VII, que a casa de todo cidadão ser-lhe-ia um asilo 

inviolável, somente se podendo nela entrar, de noite, com o consentimento do morador, ou para a 

defesa contra incêndio ou inundação; e, de dia, somente seria possível entrada nos casos, e pela 

maneira, que a lei determinasse.  

Complementarmente, no inciso XXVII, determinou que o segredo das cartas seria 

inviolável e a Administração do Correio ficaria rigorosamente responsável por qualquer infração 

ao contido naquele dispositivo. 

Comentando o dispositivo em questão, Edoardo Giannotti (1987, p. 85) atentou que 

“ao atribuir a responsabilidade por eventuais violações do segredo ao órgão da administração 

pública, o legislador da época fornece uma clara medida dos estreitos limites de sua visão do 

problema, ajustada a reduzida complexidade do relacionamento social então vigente.” 

Obviamente, ficaria a administração responsável pelas cartas violadas que estivessem 

em seu poder e guarda, não parecendo plausível que uma carta ainda não enviada, na posse do 

emitente, por exemplo, tivesse a responsabilidade por sua violação atribuída à omissão ou dolo de 

agentes do Estado. 

Giannotti (1987, p. 85), arrimado em Pontes de Miranda, acrescenta que a 

responsabilidade destacada no texto da Constituição Imperial seria desnecessária, pois a matéria 

caberia aos códigos, sendo certo que, embora parecesse a previsão sustentada no princípio de que 

seria destinada apenas ao poder público, também seria possível a responsabilização de 

particulares. 
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A Carta seguinte, a primeira da história republicana nacional, Constituição da 

República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 1891, no artigo 72, parágrafo 11, 

assegurou a inviolabilidade da casa. 

Trouxe uma novidade, perceptível de pronto em sua redação, quanto às possibilidades 

excepcionais de entrada no domicílio sem consentimento do morador. Enquanto a anterior, 

durante a noite, apenas a permitia, em sua literalidade, nos casos de defesa contra incêndio ou 

inundação, o Texto de 1891 refinou a redação e permitiu a entrada excepcional, sem o convite do 

morador e no período noturno, para os casos de socorro a vítimas de desastres ou crimes2. Na 

parte referente ao dia, a redação não sofreu alteração substancial. 

O parágrafo 12 do artigo 72, na medida em que tornou livre a liberdade de imprensa, 

vedando censura, proibiu o anonimato e estabeleceu expressamente a responsabilidade pelos 

abusos àquele que lhe desse causa, na forma determinada pela lei. 

No que se refere à correspondência, limitou-se a declarar, no parágrafo 18, sua 

inviolabilidade, sem repetir a regra de responsabilidade da administração pública que existia na 

Carta de 1824 e sem restringi-la à correspondência epistolar. 

Sob a égide da Constituição de 1891, houve ainda a possibilidade de decretação de 

estado de sítio, situação em que os direitos individuais poderiam sofrer fortes restrições, por ato 

do Congresso Nacional, na emergência de agressões por forças estrangeiras ou de comoção 

interna, ou por ato do Poder Executivo sujeito a ratificação ou rejeição do Congresso, quando 

ausente este (art. 34, nº 21). 

A Carta de 1934, também chamada Constituição da República dos Estados Unidos do 

Brasil, declarou inviolável a correspondência no artigo 113, número 8, sem fazer menção a 

cartas, telégrafos, etc, pelo que se tem correspondência em sentido amplo, abarcando as diversas 

formas existentes na época. 

As exceções vinham consignadas nos artigos 40, alínea j, e 56, número 13, que, 

respectivamente, dispunham acerca da autorização da decretação e prorrogação do estado de sítio 

dada pelo Poder Legislativo, e decretação do estado de sítio pelo presidente da república. 

                                                           
2   Art. 72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos 

direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: [...] § 11 - A casa é 
o asilo inviolável do indivíduo; ninguém pode aí penetrar de noite, sem consentimento do morador, senão para 
acudir as vítimas de crimes ou desastres, nem de dia, senão nos casos e pela forma prescritos na lei. 
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A tutela da inviolabilidade do lar, pela Constituição, não teve mudança com relação à 

Constituição anterior, tanto durante o dia quanto durante à noite, prevista no artigo 113, número 

16. E, quanto ao direito de resposta e a vedação do anonimato, a Constituição de 1934 

contemplou-os no artigo 112, nº 9, que também previu a responsabilidade dos causadores do 

dano oriundo da manifestação do pensamento sem o devido respeito ao ofendido.  

A Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1937 devolveu ao Presidente da 

República a possibilidade de decretar o estado de emergência e sítio com independência em 

relação ao legislativo, situações que permitiriam amplamente o rompimento do sigilo das 

correspondências. 

Conforme o artigo 166, parágrafo único, não seria necessário a autorização do 

parlamento nacional para a decretação, bem como se vedava a suspensão, pelo parlamento, do 

estado de emergência ou do estado de guerra declarado pelo Presidente da República. 

O artigo 168, alínea b, daquele Texto Magno, por sua vez, permitia, durante o estado 

excepcional, a censura da correspondência e de todas as comunicações orais e escritas. 

Todavia, ainda que não se encontrasse o Estado em situação extrema, a lei, conforme 

estabelecia o artigo 122, número 6º, poderia excepcionar a inviolabilidade do domicílio e da 

correspondência, não trazendo a Constituição nenhuma limitação expressa, o que levou Giannotti 

(1987, p. 86) a concluir que “as características autoritárias do governo representativo do Estado 

Novo são perceptíveis na redação do artigo 122, § 6º, da Constituição de 1937.” 

Há, ainda, previsão, neste Texto Constitucional, no rol do artigo 122, do direito de 

resposta e vedação do anonimato. 

A Constituição brasileira de 18 de setembro de 1946, que redemocratizou o Brasil 

após o Estado Novo, nem mesmo fez referência a comunicações telefônicas, mas preservou o 

direito de resposta e proibiu o anonimato (artigo 141, parágrafo 5º). O artigo 141, parágrafo 6º, 

previu a inviolabilidade das correspondências. 

A casa permaneceu sendo considerada asilo inviolável do indivíduo, ninguém 

podendo nela penetrar à noite, sem consentimento do morador, a não ser para acudir a vítimas de 

crime ou desastre, nem durante o dia, fora dos casos e pela forma que a lei estabelecer (artigo 

141, parágrafo 15). 
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A Constituição da República Federativa do Brasil de 1967 trouxe, no rol dos direitos 

fundamentais previsto no artigo 150, a liberdade de manifestação do pensamento, de convicção 

política ou filosófica e a prestação de informação sem sujeição à censura, salvo quanto a 

espetáculos de diversões públicas, e o direito de resposta (parágrafo 8º), a inviolabilidade da 

correspondência e do sigilo das comunicações telegráficas e telefônicas (parágrafo 9º) e a 

inviolabilidade do domicílio (parágrafo 10), retirando da exceção a esta inviolabilidade a 

finalidade, contemplada nas Constituições anteriores, com exceção da de 1937, qual seja, para 

prestar socorro, o que, evidentemente, está implícito no dispositivo. 

Elemento novo nos textos constitucionais pátrios, a inviolabilidade do sigilo das 

comunicações telefônicas e telegráficas se fez presente. Segundo Torquato Avolio (2003, p. 124): 

Pontes de Miranda sustentava a interpretação ampliativa do termo “telegráficas”, que 
deveria abranger qualquer meio ou modo de transmissão, pois, “à medida que se 
aprofundam e se estendem as descobertas de transmissores, físicos ou psíquicos, o 
conteúdo do princípio também se aprofunda e se estende”. 

A Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969, é por muitos, considerada 

uma nova Constituição, dada a amplitude de sua revisão. A partir de sua vigência, em 30 de 

outubro de 1969, com o rol de direitos e garantias fundamentais situado no artigo 153, previa a 

livre a manifestação de pensamento, de convicção política ou filosófica e a prestação de 

informação independentemente de censura, salvo quanto a diversões e espetáculos públicos, 

respondendo cada um, nos termos da lei, pelos abusos cometidos. Previu o direito de resposta e a 

desnecessidade de autorização do Poder Público para publicação de livros, jornais e periódicos, 

sem, contudo, tolerar a propaganda de guerra, de subversão a ordem ou preconceitos de religião, 

de raça ou de classe, e as publicações e exteriorizações contrárias à moral e aos bons costumes 

(parágrafo 8º). 

Praticamente repetindo o texto pré-emenda, o parágrafo 9º estatuiu a inviolabilidade 

do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas e telefônicas. 

O parágrafo 10, por seu lado, considerou a casa asilo inviolável do indivíduo; 

ninguém podendo nela penetrar, à noite, sem consentimento do morador, a não ser em caso de 

crime ou desastre, nem durante o dia, fora dos casos e na forma que a lei estabelecer. 

Conforme Torquato Avolio (2003, p. 123): 

As constituições brasileiras, a partir do Império, sempre garantiram o sigilo da 
correspondência e das comunicações de forma aparentemente absoluta. Não foram 
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previstas quaisquer exceções nos textos constitucionais, a não ser na Carta de 1937 que, 
em seu art. 122, VI, determinava ‘a inviolabilidade do domicílio e de correspondência, 
salvo as exceções expressas em lei. 

A despeito de aparentemente absolutas as previsões dos textos constitucionais, 

exceções como as contidas no parágrafo 10 demonstrariam o contrário, permitindo a elaboração 

de exceções justificadas pelo Estado, através de lei, como as contidas na antiga lei de falências, 

artigo 63, inciso II, com redação equivalente ao artigo 22, inciso III, alínea d, da nova lei 

falimentar, lei nº 11.101/05; no Código Comercial, artigos 18 e 19 (hoje revogados); no Código 

de Processo Civil, artigos 355 a 363; no Código de Processo Penal, artigos 233, 234 e 240, 

parágrafo 1º; no Código de Processo Penal Militar, artigos 172, alínea f, 185, parágrafo 1º, e 378, 

parágrafo 1º; e na lei nº 4.117/62 (Código Brasileiro de Telecomunicações, não recepcionado 

pela atual Constituição), artigos 57, inciso II, e 56, parágrafo 2º. 

Prossegue o autor aduzindo que a proteção à intimidade poderia ser extraída a partir 

do parágrafo 36 do artigo 153, segundo o qual, a especificação dos direitos e garantias expressos 

na Constituição de 1969 não excluiria outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 

adotados. Sendo, como os direitos explícitos, restringível por lei, uma vez que “nenhum direito 

pode ser exercido de modo danoso à ordem pública ou às liberdades alheias” (AVOLIO, 2003, p. 

125). 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 foi a primeira a tornar 

explícito o direito a se ter a intimidade e a privacidade resguardadas, tendo buscado estatuir uma 

ampla proteção. 

Segundo Celso Ribeiro Bastos (1989, p. 62, apud MENDES, 1998, p. 49), com a 

evolução tecnológica a ameaçar a intimidade das pessoas, “sentiu-se a necessidade de proteger 

especificamente a imagem das pessoas, a sua vida privada, a sua intimidade.” 

A presença do interesse do constituinte originário no tema se faz sentir, explícita ou 

implicitamente, pelo menos, no artigo 5º, incisos IV, V, X, XI, XII e LX, e no artigo 93, inciso 

IX. 

Assim, a construção constitucional da intimidade passa pela livre manifestação do 

pensamento e do direito de resposta, pelo sigilo epistolar e das demais formas de comunicação e 

pela honra e pela intangibilidade do domicílio. 
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1.3 A tutela da privacidade e da intimidade na Constituição de 1988 

 

 

A Constituição brasileira de 1988 previu, no rol exemplificativo do artigo 5º, o direito 

à livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato (inciso IV), com o fim de evitar 

a impossibilidade de reparação em caso de abuso ou excesso no exercício da prerrogativa 

constitucional. 

Salienta Otavio Piva (2009, p. 61) que há diversas formas de manifestar o 

pensamento, como a música, uso de imagens, comportamento, etc., e, sendo livre sua 

manifestação, tem o titular do direito a opção de não expressá-la, mas, quando a manifestação se 

dirigir a pessoa específica, havendo a intenção de manutenção de sigilo, caracterizar-se-á a 

correspondência e a matéria passará a ser regida pelo inciso XII do artigo 5º. 

Como freio à possibilidade de abuso do direito de manifestar o pensamento 

livremente, há o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano 

material, moral ou à imagem (inciso V), positivando, finalmente, o direito à indenização por dano 

moral e pacificando discussão existente na jurisprudência e na doutrina acerca de sua autonomia 

em relação ao dano material. 

A Carta de 1988 determinou, também, a inviolabilidade da intimidade, da vida 

privada, da honra e da imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material 

ou moral decorrente de sua violação (inciso X). 

Segundo a inviolabilidade domiciliar (inciso XI), ninguém na casa pode penetrar sem 

consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, 

ou, durante o dia, por determinação judicial. Além de pretender conferir segurança ao cidadão, 

tem por finalidade a preservação da intimidade familiar3. 

                                                           
3   Conhecida a fala do Conde Chatham no Parlamento inglês, citada por Marmelstein, in Curso de 

Direitos Fundamentais, p. 133: O lar de um homem é seu castelo. O homem mais pobre desafia em sua casa todas 
as forças da Coroa. A sua casa pode ser muito frágil, o teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal 
ajustadas, a tormenta pode penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.  
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Domicílio, para Alexandre de Moraes (2004, p. 83), é “todo local, delimitado e 

separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, 

pois nessa relação entre pessoa e espaço, preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.” 

Acerca das diversas formas de comunicações, epistolar, telegráfica, de dados e 

telefônica, e sua inviolabilidade, redigiu o constituinte originário o inciso XII. 

Ainda em atenção à intimidade, a atual Constituição prevê a publicidade dos atos 

processuais como regra, permitindo-se excepcioná-la quando a defesa da intimidade ou o 

interesse social o exigirem (inciso LX). 

Neste sentido, a Emenda Constitucional nº 45, de 2004, deu nova redação ao artigo 

93, inciso IX, determinando a publicidade de todos os julgamentos dos órgãos do Poder 

Judiciário, e a necessidade de fundamentação de todas as decisões, sob pena de nulidade, 

podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou 

somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo 

não prejudique o interesse público à informação. 

Interessa, prioritariamente, para fins deste trabalho, o disposto no inciso XII do artigo 

5º da Constituição, assim redigido: 

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 
penal4. 

                                                           
4   Relata Luiz Francisco Torquato Avolio, in Provas ilícitas: interceptações telefônicas, ambientais e 

gravações clandestinas, 2003, p. 129-130, que Ainda antes do início dos trabalhos da Assembleia Nacional 
Constituinte de 1988, a mencionada doutrinadora [refere-se a Grinover], com apoio do Grupo de Trabalho da 
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, das Mesas de Processo Penal, atividade ligada ao Departamento de 
Direito Processual da Universidade de São Paulo, e da Comissão de Estudos e Assessoramento Constitucional 
para Assuntos Municipais de São Paulo, teve oportunidade de oferecer sugestões no tocante à proibição das 
provas ilícitas, em nível constitucional, temperada com a possibilidade, também explícita, de a lei excepcionar, em 
casos restritos, a garantia da inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações, em simetria com o 
que já existia em relação à inviolabilidade do domicílio, segundo a seguinte proposta, introduzida junto à 
Constituinte: “É inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações e dos arquivos particulares, salvo por 
ordem judicial, nos casos e na forma que a lei estabelecer, para fins de instrução processual.” Consoante o 
Projeto aprovado pela Subcomissão Técnica 1-C, a inviolabilidade da correspondência e das comunicações em 
geral poderia ser restrita por autorização judicial, de maneira ampla (art. 6.º, XXIV). Com o acolhimento parcial 
de emenda modificativa, adotou-se a seguinte redação do dispositivo: “É inviolável o sigilo da correspondência e 
das comunicações telegráficas ou telefônicas, salvo por ordem judicial, nos casos e na forma que a lei estabelecer, 
para fins de instrução processual”. O segundo Substitutivo da Comissão de Sistematização acrescentou no texto a 
expressão “de dados”, mantendo-o, de resto, inalterado (art. 5º, § 12). O projeto aprovado e submetido à votação 
em plenário ostentava a seguinte formulação: “É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações 
telegráficas, telefônicas e de dados, salvo por ordem judicial, nos casos e na forma que a lei estabelecer, para fins 
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O inciso em epígrafe é dedicado ao sigilo das comunicações, diferentemente do inciso 

X do mesmo artigo, voltado ao sigilo de dados. O tom diferenciador entre eles está no caráter 

dinâmico das comunicações, que exigem o envolvimento de duas ou mais pessoas e estático dos 

dados, que se referem a informações armazenadas em bancos de dados ou documentados em 

extratos bancários, telefônicos, etc. 

As comunicações tuteladas pelo inciso XII devem ser consideradas de maneira geral, 

abrangente dos diversos tipos de se transmitir o pensamento ao semelhante. Assim, comunicações 

realizadas através de rádio, cartas, telegramas, telefonemas, sms (short message service), ou 

mensagens eletrônicas instantâneas via internet, através de ferramentas como windows live 

messenger ou google talk, ou não instantâneas, como e-mail, ou, ainda VoIP (telefonia via 

internet), e mesmo bilhetes ou escritos avulsos fechados e endereçados à pessoa determinada, em 

que esteja demonstrado o interesse de reserva da informação, estariam abrangidos pelo preceito 

constitucional que se comenta. 

Acrescenta George Marmelstein (2009, p. 125) que, embora não expresso no texto da 

Constituição, é possível concluir que conversas ambientais e presenciais estão inseridas na 

proteção do inciso XII, haja vista que apresentam grau de intimidade bem maior do que, por 

exemplo, uma conversa telefônica. Ademais, sistemas de vídeo conferência, em geral, estariam 

igualmente protegidos pelo inciso XII em virtude de sua identidade substancial com as ligações 

telefônicas. 

O trecho final do dispositivo abriga expressão que mais tem complicado que ajudado 

na sua interpretação, qual seja, no último caso. Marmelstein (2009, p. 125-126) aponta, 

basicamente, quatro possíveis interpretações. 

Uma interpretação restritiva, segundo a qual a expressão no último caso se refere 

apenas às comunicações telefônicas, sendo absoluta a proteção constitucional nas demais 

hipóteses. E desta opinião comungam Luiz Francisco Torquato Avolio (2003, p. 133), Vicente 

Greco Filho (2005, p. 16-17) e Ada Pellegrini Grinover, conforme Fernanda M. Carvalho (2007, 

p. 21), pois: 

                                                                                                                                                                                           

de investigação criminal e de instrução processual”. Finalmente, o texto definitivo do art. 5º, inc. XII, da 
Constituição de 1988 veio a ser o seguinte: “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”. 
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Basta observar que a reiteração da palavra “comunicações”, antes de “telefônicas”, 
indica exatamente que a exceção constitucional só a estas se refere. É essa a única 
explicação para a repetição (e por isso a Comissão de Redação a introduziu), pois se a 
ressalva se referisse a todo o segundo grupo, teria sido suficiente dizer “comunicações 
telegráficas, de dados e telefônicas”. 

Aplicam os doutrinadores acima, regra hermenêutica segundo a qual se interpreta 

restritivamente o texto que restringe direito fundamental. 

Uma intermediária, que defende que no último caso se refere tanto a comunicações 

telefônicas como a comunicações de dados, sendo, portanto, absoluta a proteção nos demais 

casos. É a posição de Paulo Rangel (1998, p. 217). 

Uma mais abrangente, que defende, como significado para a expressão da discórdia, 

tratar-se de situações excepcionais, ou seja, apenas em último caso, como última medida, de 

extrema necessidade, seria possível a quebra de sigilo de qualquer tipo de comunicação, para fins 

penais e por ordem judicial. 

E, por último, uma interpretação teleológica do dispositivo, entendendo que o 

constituinte pretendeu dar maior proteção às comunicações que guardassem maior grau de 

intimidade entre os interlocutores, estabelecendo critérios mais rígidos para estas se comparadas 

às demais hipóteses. Apesar de aparentemente se chocar com a literalidade do dispositivo 

constitucional, parece ser a opção mais lógica, arrematando George Marmelstein (2009, p. 126) 

com as seguintes palavras: 

De fato não há dúvida de que uma comunicação interpessoal de “viva voz” é a mais 
importante de todas as espécies de comunicação, pois é ela que mais envolve a 
intimidade e a privacidade das pessoas. Falar no telefone é, inquestionavelmente, um ato 
de intimidade muito maior do que mandar um telegrama, por exemplo. Por isso, não 
seria muito razoável se fosse absolutamente proibido a interceptação de uma 
comunicação via telégrafo e, ao mesmo tempo, fosse autorizada a interceptação das 
conversas telefônicas. 

Aplica-se, assim, à questão, a regra hermenêutica enunciada por Carlos Maximiliano 

(2007, p. 255-256) com as seguintes palavras: 

Interpretam-se estritamente os dispositivos que instituem exceções às regras gerais 
firmadas pela Constituição. Assim se entendem os que favorecem algumas profissões, 
classes, ou indivíduos, excluem outros, estabelecem incompatibilidades, asseguram 
prerrogativas, ou cerceiam, embora temporariamente, a liberdade, ou as garantias da 
propriedade. Na dúvida, siga-se a regra geral. Entretanto, em Direito Público esse 
preceito não pode ser aplicado à risca: o fim para que foi inserto o artigo na lei, sobreleva 
a tudo (2). Não se admite interpretação estrita que entrave a realização plena do escopo 
visado pelo texto. Dentro da letra rigorosa dele procure-se o objetivo da norma suprema; 
seja este atingido, e será perfeita a exegese. 
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Portanto, a interpretação consentânea com o exposto seria no sentido de, obviamente, 

reconhecer a inviolabilidade das comunicações como regra geral, com possibilidade de quebra do 

sigilo, inclusive por autoridades não judiciárias e para fins não criminais, em observância ao 

princípio da proporcionalidade, apenas no que se refere às comunicações escritas. No caso das 

comunicações de viva-voz, por ser o sigilo mais forte, a quebra somente se daria para fins penais 

e com autorização judicial.  

Ademais, por esta razão, a jurisprudência tem abrandado a rigidez do preceito 

constitucional, flexibilizando, por exemplo, o sigilo de comunicações escritas em situações não 

abrangidas pela Constituição. Veja-se, por exemplo, o Habeas Corpus nº 70.814-5/SP, de 1994, 

cuja ementa traz: 

[...] A administração penitenciária, com fundamento em razões 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 nº 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 práticas ilícitas. [...] 

E o Habeas Corpus nº 200304010049722, de 2003, cuja ementa consigna: 

HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE SUBSTÂNCIA 
ANABOLIZANTE. APREENSÃO DA ENCOMENDA NA AGÊNCIA DOS 
CORREIOS. PROVA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE 
QUEBRA DE SIGILO DE CORRESPONDÊNCIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE 
JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO DE BENS APREENDIDOS. 
MATÉRIA ESTRANHA À IMPETRAÇÃO. - Não configura prova obtida por meio 
ilícito nem violação ao sigilo de correspondência postal a abertura de encomenda cujo 
conteúdo seja de expedição, uso ou entrega proibidos, como no caso da metadienona, 
relacionada na Lista - C5 da Resolução nº 228, da ANVISA, que está sujeita a receita de 
controle especial, ainda mais quando as encomendas podem ser abertas de ofício pela 
fiscalização aduaneira (art. 52, I, do Dec. 1.789/96). – [...] (grifo nosso) 

Faça-se referência à posição singular de Lenio Luiz Streck (2001, p. 46-47) segundo a 

qual toda forma de comunicação seria passível de interceptação, desde que utilize a modalidade 

“comunicação telefônica”. 

E a de Otávio Piva (2009, p. 89), que considera possível a quebra do sigilo das 

diversas formas de comunicação, desde que se constate sejam usadas em atividades criminosas. 

Apesar da indefinição jurisprudencial de como opera a exceção prevista no artigo 5º, 

inciso XII da Constituição Federal de 1988, fica a certeza de que a interceptação telefônica 

somente será autorizada pelo Judiciário, sempre para fins criminais, em decisão fundamentada. 
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2 A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA 

 

 

2.1 Considerações preliminares 

 

 

Falou-se que a problemática da intimidade e da privacidade é tema de fundo do 

processo penal na medida em que é afetada pela atividade estatal voltada ao esclarecimento de 

delitos e formação da convicção do juiz acerca das circunstâncias que os cercam. Nesta atividade, 

provas são produzidas e devem ser valoradas pelo Juiz no momento da decisão. 

No entendimento de Torquato Avolio (2003, p. 25), prova é “o elemento integrador 

da convicção do juiz com os fatos da causa, daí sua relevância no campo do direito processual.” 

No regime jurídico das provas penais destacam-se, dentre outros princípios, o 

contraditório, a busca da verdade real e a estrita necessidade. 

Conforme os postulados do contraditório, o juiz deve buscar, dentro do processo, 

posição eqüidistante das partes, dando a estas iguais oportunidades de serem ouvidas e 

apresentarem provas com o escopo de influir na decisão judicial final. Mais que mera 

formalidade, destaca-se a necessidade de equilibrar a situação entre as partes, dando-lhes 

igualdade de tratamento e evitando surpresas. 

Esta paridade de tratamento e a não surpresa dos atos do processo se concretizam pela 

realização do binômio informação/reação. Assim, as partes têm o direito de saber de todos os atos 

praticados pelo adversário, bem como deve lhes ser dada a possibilidade de contraditar o alegado 

pela outra parte. São, portanto, necessários dois momentos para a realização do contraditório, 

momentos da informação e da participação. Em tempo, a defesa, além de resistir à pretensão 

autoral, prisma negativo do direito de defesa, tem o direito de influir na decisão do juiz 

positivamente, através da proposta de provas de seu interesse. 

Fica evidente que o procedimento da interceptação telefônica posterga tais momentos. 

Tanto a informação quanto a participação acerca da diligência são adiadas para ocasião posterior. 

Razões não faltam, seja pela natureza de medida cautelar inaudita altera pars, seja pela 
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obviedade da constatação de sua inutilidade, caso se desse conhecimento prévio da medida ao 

sujeito passivo, alvo da restrição. 

Contudo, o contraditório é de observância inafastável, porém postergável. Concluída 

a interceptação, deve ser dado conhecimento ao sujeito passivo para que possa se manifestar 

acerca da decisão que deferiu a medida e do material colhido. O momento exato da manifestação 

a lei de regência não especificou, em mais uma de suas várias lacunas. 

A prova, que, como dito, deve ser produzida sob o crivo do contraditório, como fato 

integrador das convicções do juiz com relação aos fatos da causa, deve buscar se aproximar o 

máximo possível dos fatos tal qual ocorridos, segundo o princípio da verdade real. Esta busca 

não passa, em verdade, de reconstrução da história, da pequena história, como dizia Carnelutti 

(2007, p. 47). Nas palavras de Torquato Avolio (2003, p. 38), “é uma reconstrução histórica, 

devendo o juiz pesquisar além da convergência das partes sobre os fatos, a fim de conhecer a 

realidade e a verdade dos fatos”. 

A busca pelo conhecimento das circunstâncias em que se deu o crime, a reconstrução 

da história do delito, indispensável à punição que se pretende proporcional, carrega consigo 

elemento complicador destacado por Carnelutti (2007, p. 47), para quem “o delito é um trecho do 

caminho, cujos rastros quem a percorreu procura destruir.” 

Para além desta constatação de ordem material, há o argumento de ordem filosófica 

levantado por Cândido Rangel Dinamarco (1999, p. 318), para quem a verdade e a certeza são 

conceitos absolutos e jamais se teria a segurança de atingi-los. Arremata Dinamarco (1999, p. 

318) que “o máximo que se pode obter é um grau muito elevado de probabilidade, seja quanto ao 

conteúdo das normas, seja quanto aos fatos, seja quanto à subsunção destes nas categorias 

adequadas.” 

Contudo, a busca desenfreada pela verdade real levou à imagem de um processo 

penal voltado exclusivamente para a pretensão de punir. Modernamente, assinala Avolio (2003, 

p. 40), o juiz deve investigar a verdade do caso, não se contentando com os fatos que a acusação 

e a defesa submetem às suas considerações, mas com limites a sua atividade, pois o Direito não 
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deve ser realizado a qualquer preço5. Dito de outra forma, não se realiza o Direito solapando 

direitos. 

E considerando que a instrução figura como momento central do processo, definidora 

do rumo que este seguirá, bem como a tensão existente entre o direito à intimidade e à 

privacidade e a produção de provas, urge considerar o princípio da estrita necessidade da prova, 

intervenção mínima, alternativa menos gravosa, subsidiariedade, ou, ainda, escadaria ascendente 

(VALENTE, 2004, p. 55), extraído do princípio da proporcionalidade. 

Conforme Scarance Fernandes (2002, p. 53-54), “o exercício do poder é limitado, só 

sendo justificadas restrições a direitos individuais, em face da Constituição, por razões de 

necessidade, adequação e supremacia do valor a ser protegido em conforto com aquele a ser 

restringido”. Adequação, necessidade e confronto de valores protegidos são os requisitos 

intrínsecos que autorizam a restrição. Além destes, há, como requisitos extrínsecos, a 

judicialidade e a motivação. O meio será adequado quando se mostrar idôneo à consecução do 

resultado pretendido (qualitativa), quando sua duração ou intensidade for condizente com sua 

finalidade (quantitativa) e quando dirigida a indivíduo sobre o qual incidam as circunstâncias 

necessárias para ser utilizado (subjetiva) (FERNANDES, 2002, p. 54). 

Segundo a estrita necessidade, a lógica das provas deve orientar a busca por meios de 

obtenção menos invasivos, sempre que possível. Assim, apenas se fará uso de determinado meio 

de prova quando não houver outro que, com menor restrição a direito fundamental, possa 

produzir resultado equivalente. 

Portanto, a interceptação telefônica, como ingerência máxima na intimidade não 

apenas dos sujeitos passivos, mas também de terceiros que com aqueles travem comunicação 

telefônica, deve figurar como ultima ratio (GRINOVER; FERNADES; GOMES FILHO, 2001, 

p. 186). Ou seja, só pode ser empregada a partir do momento em que se torne condição sem a 

qual seja impossível a elucidação do caso. 

                                                           
5   A prova seria, portanto, “a efetiva possibilidade de representar ao juiz a realidade do evento”, 

conforme Torquato Avolio, 2003, p. 30. Conforme Ricardo Rangel, 2000, p. 23, prova “seria, em face do caráter 
público do processo, tornar um fato conhecido por todos, principalmente pelas partes e pelo Juiz. Excetuam-se 
apenas os casos onde ocorre o segredo de Justiça; nestes casos, o fato torna-se conhecido apenas do Juiz e das 
partes litigantes.” 
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A prevalência de um dos valores protegidos em confronto, ou proporcionalidade em 

sentido estrito, será atingida quando predominar o valor de maior relevância. É dizer, “o meio, 

adequado e necessário para determinado fim, é justificável se o valor por ele resguardado 

prepondera sobre o valor protegido pelo direito a ser restringido” (FERNANDES, 2002, p. 55). 

Acrescenta Guedes Valente (2004, p. 96-97) não poder haver o aniquilamento do direito 

restringido, bem como que o equacionamento do seu conteúdo essencial apenas se dá quando 

existente a colisão. 

Luiz Flávio Gomes (1997, p. 183) leciona que o princípio da estrita necessidade é 

comparativo e tendente à otimização, integrando o princípio da proporcionalidade. Comparativo 

porque exige o confronto hipotético entre os diversos meios de obtenção de prova e tendente à 

otimização porque exige um juízo de idoneidade acerca desses meios. 

A utilização do expediente que dá nome ao capítulo deve, portanto, seguir os 

postulados acima aventados, mas resta compreender o alcance da expressão interceptação 

telefônica. A doutrina, comumentemente, realiza a análise do etmo da palavra interceptar, via de 

regra para afirmar que esta ganha significado diverso do apresentado pelos dicionaristas. De fato, 

é o que ocorre. 

A rigor, interceptar significaria interromper no curso, deter na passagem, cortar, etc. 

Porém, vista sob a ótica do Direito, percebe-se que se refere, na realidade, à ação de terceira 

pessoa, alheia à comunicação, destinada a tomar ciência do conteúdo desta, que não lhe é 

endereçado, sem, contudo, embaraçar a transmissão das informações. 

É da essência da interceptação a intervenção de terceira pessoa, sendo esta a nota 

distintiva da gravação, que é feita por um dos comunicantes com ou sem a permissão do outro, ou 

seja, sem a presença e tomada de conhecimento de terceira pessoa. Por sua vez, a distinção entre 

escuta e interceptação está no conhecimento ou não dos comunicadores da gravação que se faz do 

diálogo. Na interceptação, nenhum dos comunicadores sabe da invasão da privacidade que ocorre 

com a realização da gravação da conversa ou tão só do conhecimento por terceiro, sem registro 

de voz do conteúdo do diálogo. Na escuta, pelo menos um dos comunicadores sabe, pois podem 

ser mais de dois, que a comunicação está sendo devassada por terceira pessoa. 

A cada uma das espécies de devassa do direito à intimidade e à privacidade 

(interceptação, escuta e gravação), aplica-se, ainda, conforme o meio de comunicação em que se 
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dá a ingerência, a distinção entre ambiental e telefônica. Nesta, a comunicação alvo se dá entre 

pessoas que se encontram à distância, utilizando-se de telefone para se fazerem audíveis. 

Naquela, a comunicação alvo se dá entre presentes, sem o uso de recursos de comunicação à 

distância.  

Tem-se, portanto, possíveis a interceptação ambiental e a interceptação telefônica, a 

escuta ambiental e a escuta telefônica e a gravação ambiental e a gravação telefônica como 

possibilidades de ingerência na intimidade e na privacidade alheias. 

Alguns defendem, ademais, que a escuta telefônica também estaria disciplinada na lei 

que regula a interceptação telefônica, uma vez que a escuta telefônica é, na realidade, espécie de 

interceptação. Como dito, na essência da interceptação encontra-se a terzeità (expressão italiana 

para denotar a presença de terceiro a tomar conhecimento), não o conhecimento por um ou 

nenhum dos interlocutores da comunicação interceptada. 

Nas palavras de Luiz Flávio Gomes (1997, p. 96) “não é porque um dos 

comunicadores sabe da ingerência alheia que a lei deixa de ter incidência.” E, à evidência, a lei 

fala em “interceptação de comunicações telefônicas6”, o que significa que se dará pela ação de 

terceiro, independentemente de ajuda de qualquer dos comunicadores. Logo, o conhecimento de 

qualquer deles é irrelevante para a incidência da lei. Deste entendimento comungam Damásio E. 

de Jesus (1997, p. 460) e, em obra coletiva, Ada P. Grinover, Antonio S. Fernandes e Antonio M. 

Gomes Filho (2001, p. 174-175). 

Lenio Luiz Streck (2001, p. 107) entende interceptação telefônica como a intervenção 

realizada por terceiro sem o conhecimento dos comunicantes. E Vicente Greco Filho (2005, p. 7), 

embora pareça considerar a escuta telefônica espécie de interceptação telefônica, pela presença da 

terzeità, entende não disciplinada pela lei a interceptação feita com o 

consentimento/conhecimento de um dos comunicantes. 

Diferente ocorre com a gravação, que é a captação feita diretamente por um dos 

comunicadores, em que inexiste interceptação. Frise-se que na jurisprudência não se tem 

percebido grande diferenciação terminológica. 

                                                           
6   Lei nº 9.296/96. Art. 1º A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova 

em investigação criminal e em instrução processual penal, observará o disposto nesta Lei e dependerá de ordem do 
juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça. 
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Parece mais lógica a posição segundo a qual a lei de regência da interceptação 

telefônica, lei nº 9.296/967, disciplina as situações de interceptação telefônica e escuta telefônica. 

De qualquer forma, a interceptação telefônica tem natureza de medida cautelar, que 

pode ser preparatória ou incidental, dependendo do momento de efetivação. Scarance Fernandes 

(2002, p. 299) classifica as medidas cautelares como pessoais, reais e relativas à prova, onde é 

colocada a interceptação telefônica (LIMA, 2009, p. 319), pois, para instrumentalizar a ação 

penal de conhecimento, são necessárias medidas de cautela que, na realidade, nada mais são do 

que meio e modo utilizados para se garantir o resultado útil da tutela jurisdicional (LIMA, 2009, 

p. 90). 

Segundo Gustavo Badaró (2006, p. 262), a tutela cautelar é acessória (existe em razão 

de processo de conhecimento), preventiva (como tutela de urgência, busca garantir o resultado 

útil do processo de conhecimento), sumária (decidida com base em juízo forte de plausibilidade 

de direito), provisória (por ser medida de emergência) e instrumental (não é um fim em si). 

Polastri Lima (2009, p. 99-100) aduz que as medidas cautelares de natureza penal 

buscam garantir a eficaz aplicação do direito de punir, com papel importante no sentido de 

assegurar instrumentos adequados e a própria utilidade do resultado do processo. A interceptação 

telefônica apresenta tais características. E como medida cautelar, tem como pressupostos básicos 

o fumus boni iuris e o periculum in mora. 

 

 

2.2 O alcance do parágrafo único do artigo 1º da lei nº 9.296/96 

 

 

Dispõe o parágrafo único do artigo 1º da lei nº 9.296/96 que “o disposto nesta Lei 

aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática.” 

Este dispositivo protagoniza grande cizânia doutrinal, dada a ampliação da 

abrangência da lei para sistemas de informática e telemática, o que, para alguns, fere de morte a 

                                                           
7   Vide ANEXO A – Lei nº 9.296, de 24 de julho de1996. 
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restrição contida na Constituição, que apenas teria aberto exceção para interceptação às 

comunicações telefônicas. 

Antes de tudo, acena-se para o que se entende por telemática. Conforme a lição de 

Luiz Flávio Gomes (1997, p. 165) telemática é a “ciência que cuida da comunicação 

(transmissão, manipulação) de dados, sinais, imagens, escritos e informações por meio do uso 

combinado da informática (do computador) com as várias formas de telecomunicação.” Portanto, 

telemática é a combinação entre telecomunicações e informática, processo em evolução no final 

da década de 1990, quando o autor escreveu o trecho citado, e ainda em evolução, com cada vez 

mais possibilidades de interação. 

Logo, haveria duas possibilidades de comunicação telemática, uma envolvendo a 

telefonia e outra que não a envolve, sendo independente. Ambas são, do ponto de vista técnico, 

passíveis de interceptação. 

Contudo, do ponto de vista jurídico, discute-se a constitucionalidade do disposto no 

parágrafo único do art. 1º da lei nº 9.296/96. 

A princípio, tanto a Constituição Federal (artigo 5º, inciso XII) quanto a lei (artigo 1º) 

falam em comunicações telefônicas, sendo que a última deixa claro se tratar de comunicações 

telefônicas de qualquer natureza. 

Quem sustenta a inconstitucionalidade afirma que a Constituição só permitiu a quebra 

de sigilo de comunicações telefônicas, assegurando irrestritamente o sigilo das demais formas 

previstas no inciso XII do artigo 5º da Lei Maior. 

Outro argumento é que comunicação telefônica deve ser restritivamente interpretada 

para se considerar apenas aquela em que há comunicação vocal, posição coletiva de Grinover, 

Fernandes e Gomes Filho (2001, p. 182) e Greco Filho (2005, p. 17-20), e, trabalhando os 

sistemas de informática e telemática com transmissão de “dados”, seria impossível sua 

interceptação, pois haveria sigilo absoluto, sendo o texto do parágrafo único do artigo 1º da lei 

em exame violador da intimidade e da privacidade e ilícita a prova daí oriunda. 

Contrastando com tal posição, Lenio Luiz Streck  (2001, p. 47) aduz que “quisesse o 

constituinte limitar a interceptação simplesmente aos telefonemas entre pessoas, não teria usado 

'comunicações' lato sensu.” 
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E mais incisivamente, Luiz Flávio Gomes (1997, p. 98) adverte, fazendo referência 

ao Código Brasileiro de Telecomunicações e à Convenção Internacional de Telecomunicações, 

que “mais de quatro décadas se passaram desde o princípio da vigência de tais conceitos, que 

remontam ao tempo de Alexander Graham Bell, o inventor do telefone, em 1876. Mas não foram 

quatro décadas quaisquer, senão as mais revolucionárias em termos de telecomunicação.” 

Quem defende a constitucionalidade restrita argumenta que o dispositivo seria válido 

no que se refere à comunicação telemática feita através de telefonia, não se entendendo 

comunicação telefônica como conversação telefônica, e que também a comunicação de dados 

estaria sujeita a interceptação, uma vez que não existe garantia absoluta8.  

O ponto central não está, segundo Luiz Flávio Gomes (1997, p. 173), na permissão ou 

não que tem o legislador para restringir direitos, mas se sua intervenção se dá dentro de limites 

excepcionais e proporcionais. Isto se explica porque, quanto às comunicações telefônicas há 

autorização restritiva expressa, e, quanto às demais formas de comunicação, essa autorização é 

implícita, remetendo-se ao item 1.3 deste trabalho, onde se argumentou que a interpretação 

teleológica seria no sentido de reconhecer a inviolabilidade das comunicações como regra geral, 

com possibilidade de quebra do sigilo, inclusive por autoridades não judiciárias e para fins não 

criminais, em observância ao princípio da proporcionalidade, apenas no que se refere às 

comunicações escritas. No caso das comunicações de viva-voz, por ser o sigilo mais forte, a 

quebra somente se daria para fins penais e com autorização judicial. 

Assim, não haveria inconstitucionalidade no parágrafo único do artigo 1º da lei n.º 

9.296/96, pois deu tratamento mais rigoroso ao que, em tese, poderia ser mais facilmente 

interceptado, como uma comunicação escrita, por exemplo. 

Não obstante, a comunicação telemática poderia ocorrer via telefonia ou de forma 

independente. No que se refere à primeira, não há o que polemizar, pois é uma forma de 

comunicação telefônica. Argumenta Damásio E. de Jesus (1997, p. 464) que a Carta da 

República, ao excepcionar o sigilo das comunicações telefônicas, não teria cometido o descuido 

de permitir interceptações apenas em situações de conversações verbais, proibindo-as nas formas 

                                                           
8   A Associação dos Delegados de Polícia do Brasil – ADEPOL – ajuizou junto ao Supremo Tribunal 

Federal Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 1.488-9), pretendendo ver expungido do diploma legal o 
disposto no parágrafo único do art. 1º da lei nº 9.296/96. Todavia, a ação teve seguimento negado por ilegitimidade 
ad causam da requerente. 
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mais modernas. Fosse assim, arremata, bastaria escrever, digitar, e não falar para se conseguir um 

sigilo pretensamente absoluto. Luiz Flávio Gomes (1997, p. 168) sintetiza a questão desta forma: 

Não admitir que a “comunicação telemática” por telefone esteja sujeita à interceptação 
significa não só exprimir uma interpretação com um enorme atraso tecnológico-cultural, 
que não é lamentavelmente infreqüente, embora se reconheça que seja uma 
“desconfiança” fincada em razões de segurança na boa aplicação da lei, senão, 
sobretudo, retirar dos órgãos da persecução penal um instrumento valioso, 
principalmente nos dias atuais, de investigação e de apuração da verdade real. O crime 
organizado, verdadeiramente organizado, já não funciona sem o uso da informática. Não 
aceitar a interceptação na comunicação telemática representa, destarte, não contar com 
esta medida cautelar para a repressão do crime organizado. Dito de outro modo: o 
criminoso da era digital estaria fora do alcance do Estado. 

De outra ponta, a retirada da lei do dispositivo em testilha significaria igualmente 

retirar da tutela do artigo 10 da lei nº 9.296/96 as comunicações telemáticas. Com o escopo de 

proteger o sigilo das comunicações se chegaria a ponto oposto, inutilizando instrumento de tutela 

do direito à intimidade e à privacidade, qual seja, a criminalização da conduta de quem viola o 

fluxo de comunicações telemáticas e informáticas. Desta feita, o que aparenta ampliação à 

restrição de direito fundamental, é, na realidade, ampliação de sua tutela, pois a lei também é uma 

norma de garantia “porque reconhece e assegura um certo âmbito de proteção ao direito 

fundamental da intimidade e do sigilo das comunicações” (GOMES, 1997, p. 175). 

Quanto a comunicações telemáticas independentes, em que não se tem o auxílio do 

telefone, defende a validade da lei Luiz Flávio Gomes (1997, p. 170), afirmando que apenas o 

legislador poderia disciplinar tema referente à convivência humana e a direitos fundamentais; 

bem como, aproveitando o ensejo de regular o inciso XII do artigo 5º da Constituição de 1988, 

disciplinou também outras formas de comunicação que, por serem correlatas, não poderiam em 

outro local serem tratadas. 

Frise-se, mais uma vez, que à medida que se aprofundam e se aumentam as 

descobertas de transmissores, físicos ou psíquicos, o conteúdo do princípio também se aprofunda 

e se estende. 

Conclui-se que, qualquer que seja a forma de comunicação telemática, por telefone 

ou por via independente, a interceptação é possível. A aplicação a tais fluxos deve facilitar a 

descoberta de crimes de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, por exemplo, inclusive com a 

possibilidade de fatos antes desconhecidos. 
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2.3 Pressupostos e finalidades 

 

 

Como medida cautelar, a interceptação telefônica tem como pressupostos básicos o 

periculum in mora e o fumus boni iuris. Obviamente, cumulativos. 

O fumus boni iuris está presente no artigo 2º, inciso I, da lei nº 9.296/96, que exige 

indícios razoáveis de autoria e participação na prática de infração penal9 para o deferimento do 

pedido de interceptação telefônica. A fumaça do bom direito significa, no processo penal, a 

probabilidade de autoria ou participação em crime e a probabilidade de existência do crime. 

Assim, não bastará que a autoria seja possível, é necessário, antes de tudo, que seja provável. 

Observe-se que é desnecessário inquérito iniciado para o deferimento do pedido de 

interceptação. A fundada suspeita de autoria ou participação, que deve ser evidenciada na petição 

e considerada pelo juiz, tanto para legitimar sua atuação quanto para servir ao controle posterior 

por impugnação da defesa, deve surgir de investigação em curso, que é antecedente lógico de 

qualquer interceptação, inexistindo interceptação de prospecção no Direito brasileiro. Segundo 

Luiz Flavio Gomes (1997, p. 180-181), a probabilidade de existência de infração penal deve 

significar probabilidade de infração punível, abrangendo outros pressupostos da punição. São 

suas as seguintes palavras: 

Essa probabilidade de existência de uma infração penal, ademais, para além de expressar 
a existência concreta de um fato, penalmente relevante, deve ser concedida em sentido 
mais amplo, para alcançar vários outros pressupostos da punição, tais como: 
punibilidade da infração (ausência de causas impeditivas como imunidade material 
parlamentar, imunidade diplomática etc.), presença de condições objetivas de 
punibilidade, pretensão punitiva estatal não prescrita, presença de condições de 
procedibilidade (manifestação de vontade da vítima quando se trata de ação penal 
privada ou pública condicionada à representação) etc. Em suma, somente quando se 
vislumbra viabilidade real de punição é que se deve autorizar a interceptação 
telefônica, que é medida reconhecidamente excepcional, por envolver um dos direitos 
fundamentais mais salientes: o direito ao sigilo das comunicações. (Grifou-se). 

Observe-se que a fumaça do bom direito guarda estreita relação com a possibilidade 

jurídica do pedido, uma das condições da ação. 

                                                           
9   Art. 2° 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; [...] 
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O periculum in mora, no que se refere à interceptação telefônica, trata da 

indispensabilidade da prova e guarda estreita relação com a estrita necessidade. Vislumbra-se o 

referido pressuposto nos artigos 2º, inciso II, e 4º da lei que rege a interceptação telefônica10. O 

perigo ou risco existente na não execução da medida evidenciam seu caráter de ultima ratio. O 

perigo na demora demonstra o interesse-necessidade de agir e a indispensabilidade da prova 

deixa clara a presença do interesse-adequação da medida. 

Desta feita, a indispensabilidade da prova deve ser acompanhada de argumentos 

robustos. Leciona Lenio Luiz Streck (2001, p. 52-53) que: 

É aconselhável que se evite a interpretação extensiva da parte final do inciso II do art. 2º, 
isto porque “outros meios disponíveis” não são os que, materialmente, a autoridade 
policial tenha à sua disposição, mas sim os meios legais-processuais. Caso contrário, 
simples alegação da polícia de que “não tem outros meios disponíveis” (p.ex.falta de 
peritos, etc.), já seria bastante para o deferimento da escuta, o que, convenhamos, viria, 
inexoravelmente, a solapar a lei e a Constituição. Isto porque o deferimento da 
interceptação – qual seja, a autorização para que o Estado invada a privacidade da pessoa 
– é remédio amargo que deve ser administrado contra o indivíduo e a favor da sociedade, 
de forma (muito) excepcional. 

Robustecendo a tese, afirma o autor citado que melhor seria a utilização da palavra 

indispensável no artigo 4º, sendo do entendimento de Marcellus Lima Polastri (2009, p. 321) que 

a palavra necessidade foi utilizada no sentido de excepcionalidade e mesmo de 

indispensabilidade. 

A indispensabilidade, frise-se, entendida como inexistência de outros meios legais-

processuais que produzam semelhante efeito e sejam menos invasivos, por sua vez, deve ser 

aferida no momento do pedido. Surgimento posterior de meio menos restritivo e igualmente 

idôneo não invalida a interceptação realizada (GRECO FILHO, 2005, p. 27). Corrobora com este 

entendimento Ada P. Grinover (1997, p. 118). 

A Constituição silenciou acerca de quem estaria legitimado a requerer a medida, se a 

defesa ou o órgão de persecução, ou ambos, enquanto a lei conferiu legitimidade para o pedido ao 

Ministério Público e à autoridade policial, em disparidade de tratamento para com a defesa, que, 

no entendimento de Luciana Fregadolli (1998, p. 108), poderia requerer a medida diretamente ao 

                                                           
10  Art. 2° [...] II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis; [...] Art. 4° O pedido de 

interceptação de comunicação telefônica conterá a demonstração de que a sua realização é necessária à apuração 
de infração penal, com indicação dos meios a serem empregados. 
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Juiz. Contudo, nada impede que a defesa busque, junto ao Ministério Público ou à Polícia, a 

realização de interceptação. 

Pode parecer estranho que a defesa busque a quebra do sigilo de comunicações do 

próprio cliente, mas há a possibilidade de utilização da interceptação como meio de defesa, basta 

imaginar a hipótese de servidor público que tenta provar que nada solicita ou solicitou, mas é 

alvo constante de ofertas de vantagens indevidas, caso em que se daria a escuta telefônica, ou 

quando se pretende provar que a autoria de determinado fato compete a outra pessoa, situação em 

que a defesa proporia nova linha de investigação, por exemplo. 

O fumus boni iuris e o periculum in mora constituem os pressupostos básicos da 

medida cautelar. Ambos fazem parte do controle prévio realizado pelo magistrado e serão de 

suma importância para controle do ato posteriormente ao término das diligência, através de 

impugnação da defesa, no momento em que se realizará o contraditório. 

O juiz, por sua vez, deve ser o competente para ação principal (artigo 1º, caput), 

encartando-se, assim, como um pressuposto para a interceptação telefônica, que, na realidade, é 

pressuposto de qualquer decisão judicial. 

O controle que exerce o juiz, obviamente, não é o operacional, mas o controle prévio 

da diligência, que tem sede, principalmente, na fundamentação da decisão que defere o pedido de 

interceptação telefônica. Na realidade, o que fez a lei foi repetir o escrito no artigo 93, inciso IX 

da Carta de 1988. Assim, outro pressuposto elencado pela lei, que na realidade se refere a 

qualquer decisão judicial, é decisão devidamente fundamentada. 

Embora não seja decisão definitiva, por se tratar de medida cautelar inaudita altera 

pars, a fundamentação ganha status de requisito essencial para a salvaguarda do direito à 

intimidade e à privacidade e ao contraditório, que é postergado. Logo, o juiz deve agir com rigor 

por ser o único controlador da ingerência; observando a legalidade. Para além de possibilitar a 

posterior impugnação por parte da defesa, é forma de legitimação da atividade do juiz, que não é 

direta, mas indireta, racional. A fundamentação, assim, é a maior garantia do direito 

constitucional em questão. 

O conteúdo da decisão tem que apresentar delimitação precisa do objeto da 

interceptação (cf. Item 2.4, infra), infração penal ocorrida, pois inadmissíveis interceptações de 

prospecção, sem base fática delimitada com o intuito de descobrir crime possível. Elenca Luiz 
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Flávio Gomes (1997, p. 216) entre as maiores causas de nulidade de interceptações a 

fundamentação deficiente/insuficiente. 

A finalidade da interceptação é a viabilização da produção de prova para fins 

exclusivamente criminais. A existência de investigação criminal ou instrução processual penal 

em curso são condições indispensáveis à ocorrência de interceptação telefônica, sendo vedada a 

utilização da interceptação telefônica para fins não criminais. 

Pode-se dizer que, imediatamente, tem por finalidade a viabilização da produção de 

prova de crime, desvendando a autoria e a materialidade, e, mediatamente, a salvaguarda do 

resultado útil do processo de conhecimento e do direito de punir. 

 

 

2.4 Âmbito de admissibilidade e delimitação do objeto 

 

 

O artigo 2º, inciso III, da lei nº 9.296/96, explicita o âmbito de admissibilidade da 

interceptação telefônica. É necessário observar que este é menor do que aparenta, conforme se 

aplique o princípio da proporcionalidade, que deve ser buscado não apenas na elaboração da 

norma pelo legislador, mas na interpretação e execução pelos operadores do Direito. 

O dispositivo em cotejo, em conjunto com o caput do artigo, determina, a contrario 

sensu, que serão admissíveis interpretações telefônicas em caso de crimes punidos com pena de 

reclusão, no mínimo11. 

A redação negativa do artigo leva à falsa impressão de que a interceptação é a regra e 

o sigilo a exceção, quando, na realidade, o contrário que deve ocorrer. Junte-se a isso a alta 

permissividade do dispositivo, que preferiu expor redação negativa a relacionar taxativamente os 

crimes mais graves, que ensejariam o uso da interceptação telefônica. É, na visão conjunta de 

Ada P. Grinover, Antonio S. Fernandes e Antonio M. Gomes Filho (2001, p. 184), defeito muito 

                                                           
11  Art. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das 

seguintes hipóteses: [...] III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de 
detenção. 
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grave da atual lei. Grinover (1997, p. 116), especificamente, escreveu que “nesse ponto, a 

normação é extremamente infeliz”. 

Greco Filho também lamenta a redação negativa (2005, p. 20), acrescentando que 

casos de furto simples e estelionato, que, a depender das circunstâncias do delito, podem ser 

convertidos em multa, também permitem, em tese, o uso de interceptação telefônica. 

Não foi seguido, portanto, critério já sinalizado pelas cortes brasileiras, da 

possibilidade de interceptação em caso de criminalidade de extrema gravidade. O legislador 

brasileiro conseguiu ir além e aquém no mesmo dispositivo. Além porque estabeleceu a reclusão 

como critério de permissividade, preterindo a enumeração taxativa. E aquém quando deixou de 

contemplar crimes que podem ser praticados exclusivamente pelo telefone, como ameaça e os 

crimes contra a honra. Além de não prever a possibilidade de interceptação telefônica no jogo do 

bicho (STRECK, 2001, p. 56). 

Deveria, segundo Lenio L. Streck (2001, p. 59), ser feito um balanço dos bens 

jurídicos dignos de proteção, como as ordens econômico-social, cultural e ambiental. Acrescenta 

Streck (2001, p. 61) que houve uma banalização da exceção e que: 

[...] não pode uma lei equiparar ou isonomizar delitos como o contrabando, a 
sonegação de impostos, o tráfico de entorpecentes, a remessa ilegal de divisas, crimes 
cometidos por Prefeitos (Decreto 201), a lavagem de dinheiro e o meio ambiente, com 
delitos como o furto, o estelionato e a apropriação indébita, os primeiros nitidamente 
crimes graves, que violam e causam múltiplas lesões a bem jurídicos difusos e coletivos, 
e os segundos, restritos que são ao patrimônio (meramente) individual.  

Utilizando de uma interpretação teleológica da lei, prossegue Streck (2001, p. 71) 

afirmando que “seus fins se destinam ao combate da criminalidade sofisticada, e não da 

criminalidade ‘rastaquera’ ou descalça.”. 

Na mesma linha de raciocínio de combate à macrocriminalidade está Vicente Greco 

Filho (2005, p. 23-25), para quem a lei é constitucional neste ponto, mas sua aplicação pode não 

ser, adotando o autor, como parâmetros para a aplicação da lei de interceptação telefônica, a 

legislação acerca dos crimes hediondos e da prisão temporária. 

A importância da admissibilidade para o tratamento do encontro fortuito se fará notar 

quando a descoberta inesperada disser respeito a crime que não permita interceptação, surgindo a 

dúvida acerca da possibilidade ou não de aproveitamento. 
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Não obstante a má qualidade do texto legal no momento de estabelecer o âmbito de 

admissibilidade, a delimitação do objeto da interceptação também tem grande importância para o 

tratamento do encontro fortuito de provas em interceptação telefônica legal. Quando se fala em 

objeto da interceptação telefônica, imagina-se o alvo das investigações, as infrações penais do 

interesse da persecução e os sujeitos nelas envolvidos, ou seja, a infração penal que permite a 

interceptação telefônica e que se busca comprovar, uma vez que apenas se tem, até o momento da 

interceptação, indícios razoáveis de autoria e participação e que por outro meio não seja possível 

a produção de prova mais robusta. 

A combinação dos artigos 2º, parágrafo único, e 5º, da lei nº 9.296/96, denota a 

importância da delimitação do objeto da interceptação. Segundo tais dispositivos, 

respectivamente, “em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação objeto da 

investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade 

manifesta, devidamente justificada” e “a decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, 

indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de quinze 

dias, renovável por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova.” 

De seu lado, uma vez que deve haver correlação entre o pedido e a decisão que 

deferir a interceptação, o artigo 4º estabelece o conteúdo mínimo do pedido, qual seja, a 

demonstração da necessidade com a indicação dos meios a serem empregados na medida. 

A necessidade (indispensabilidade) se atrela ao periculum in mora na produção da 

prova e no perigo para o resultado útil do processo, enquanto os meios dizem respeito aos 

motivos da escolha e como funciona a tecnologia a ser utilizada, além da necessidade de 

requisição de serviços de concessionárias, conforme artigo 7º da lei nº 9.296/96. 

Para uma segura delimitação do objeto e fundamentação adequada é necessário 

pedido bem formulado, demonstrando indícios suficientes de autoria e participação dos sujeitos 

passivos, materialidade da infração e se é punida com reclusão. Há, ainda, a necessidade de se 

apontar as linhas telefônicas a serem devassadas e por quanto tempo durará a restrição. 

Assim, a delimitação fática do alvo da interceptação é essencial, compondo a decisão 

exarada pelo juiz, acompanhada da fundamentação adequada e suficiente para o deferimento da 

medida extrema. A descrição pormenorizada se torna importante na medida em que possibilitará 

o exercício do direito de defesa, como dito retro, perfectibilizando o contraditório, que é diferido 
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ou postergado face à natureza cautelar da interceptação, de medida realizada sem a ouvida e o 

conhecimento da parte contrária. 

A importância da delimitação levou Luiz Flávio Gomes (1997, p. 188) a afirmar, com 

exagero, que esta deve ser “uma delimitação precisa, inequívoca, insuscetível de dúvida, do fato 

investigado.” Mais a frente, o mencionado autor defende que se exponha qual o crime praticado, 

o local da prática e desde quando vem ocorrendo ou ocorreu (GOMES, 1997, p. 215). Peca pelo 

exagero. Fosse uma delimitação insuscetível de dúvida acerca do fato investigado, tendo o juiz 

conhecimento preciso de quando e onde ocorreu determinado crime, não haveria mesmo qualquer 

necessidade da interceptação, mas de sentença. Discordando, Carlos Paz, Defensor Público 

Federal, aponta a possibilidade de, mesmo o juiz conhecendo precisamente o fato investigado, 

haver necessidade de interceptação telefônica, quando se tratar do único meio de prova 

disponível (informação verbal)12. 

O que se pretende com o rigor da delimitação é vedar, proibir e impedir quaisquer 

diligências demasiadamente indeterminadas, o que poderia configurar interceptação de 

prospecção, repudiada pelo Direito nacional. Na lição de Lenio Luiz Streck (2001, p. 124), 

[...] embora o parágrafo único do art. 2º exija a descrição com clareza da situação objeto 
da investigação, é evidente que essa exigência objetiva evitar devassas na intimidade de 
pessoas sem que haja fatos concretos a investigar. Ou seja, o objetivo da lei é evitar que 
se faça autorizações “no atacado”, para tentar descobrir delitos e autores “no varejo”. 

No que concerne aos sujeitos passivos da interceptação, a lei exige a qualificação, 

salvo impossibilidade lógica, quando, contudo, ainda haverá necessidade de indicação mínima, de 

individualização do sujeito, por apelidos, etc. Observação importante faz Greco Filho (2005, p. 

10), segundo o qual o sujeito passivo não é obrigatoriamente o titular da conta telefônica, mas o 

interlocutor da comunicação.  

Em suma, conforme a lição de Luiz Flávio Gomes (1997, p. 215), com o 

temperamento apontado por Lenio Luiz Streck (2001, p. 124), o conteúdo da decisão que defere a 

interceptação telefônica deve abarcar: concretos indícios de autoria ou participação e provas da 

materialidade do crime (art. 2º, I) que se investiga; que este seja punido com reclusão (art. 2º, 

III); que haja estrita necessidade da interceptação em virtude da inexistência de outros meios 

disponíveis para a obtenção da prova buscada (art. 2º, II, c/c art. 4º); descrição clara da situação 
                                                           

12  Posição externada na sessão pública de defesa desta Monografia, em Fortaleza, no dia 24 de novembro 
de 2010. 
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objeto da investigação e qualificação, se possível, dos sujeitos passivos da medida (art. 2º, 

parágrafo único); quais os meios empregados (art. 4º); a forma de execução da diligência, se 

recursos próprios ou de concessionárias; a duração e intensidade da medida (se apenas abrange as 

chamadas feitas, recebidas ou todas, se apenas se requer a constatação das chamadas sem devassa 

do conteúdo); e a manifestação/demonstração da proporcionalidade da medida no caso concreto 

face à gravidade do delito. 

 

 

2.5 O anteprojeto de Código de Processo Penal de 2009 

 

 

O Projeto de Lei nº 156 de 2009, originado do anteprojeto de novo Código de 

Processo Penal da lavra de comissão de juristas13 coordenada pelo Ministro Hamilton Carvalhido, 

prevê, no artigo 68214, expressamente, a revogação de toda a lei nº 9.296/96. 

Em seu lugar, disciplinando as interceptações telefônicas, o Projeto de lei destina 

dezenove artigos, do 233 ao 25115. Embora se trate de cautelar referente à prova, não foi alocada 

junto às demais cautelares, no Livro III, mas na Seção III (Da interceptação das comunicações 

telefônicas), do Capítulo III (Dos meios de obtenção de prova), do Título VIII (Da prova), do 

Livro I (Da persecução penal). 

Algumas observações merecem ser feitas. 

De início, o sigilo das comunicações telefônicas compreende o conteúdo de 

conversas, sons, dados e quaisquer outras informações transmitidas ou recebidas no curso das 
                                                           

13  A comissão foi composta por Antonio Correa, Antonio Magalhães Gomes Filho, Eugênio Pacelli de 
Oliveira, Fabiano Augusto Martins Silveira, Felix Valois Coelho Júnior, Hamilton Carvalhido, Jacinto Nelson de 
Miranda Coutinho, Sandro Torres Avelar e Tito Souza do Amaral. 

14  Art. 682. Revogam-se o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, a Lei nº 7.960, de 21 de 
dezembro de 1989, os arts. 30 a 32 da Lei nº 8.038, de 28 de maio de 1990, os arts. 60 a 92 da Lei nº 9.099, de 26 
de setembro de 1995, a Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, e a Lei nº 10.054, de 7 de dezembro de 2000. 

15  Vide ANEXO B, que contém Seção II (Do acesso a informações sigilosas), Seção III (Da interceptação 
das comunicações telefônicas), Seção IV (Do pedido), Seção V (Do cumprimento da ordem judicial), Seção VI 
(Do material produzido) e Seção VII (Disposições finais), do Capítulo III (Dos meios de obtenção de prova), do 
Título VIII (Da prova), do Projeto de lei nº 156/2009. – Observe-se que, estranhamente, o capítulo III dedica as 
três primeiras seções a meios de obtenção de provas e as seguintes, IV a VII, a aspectos da interceptação 
telefônica, que deveriam estar dentro da seção III, que apenas trata das disposições gerais. Ato falho da comissão. 
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ligações telefônicas (artigo 234). Compreende-se, desta forma, que a informação tutelada é a 

informação em trânsito por ligação telefônica, restando à informação estática (dados) a proteção 

dos artigos 229 a 232 (Seção II), menos vigorosa, uma vez que, por exemplo, não limita a sua 

quebra aos crimes mais graves, podendo, em tese, ser utilizada para fazer prova inclusive em 

delitos-anões, como a exploração de jogo do bicho. 

O anteprojeto considera, ainda, interceptação das comunicações telefônicas a escuta, 

gravação, transcrição, decodificação ou qualquer outro procedimento que permita a obtenção das 

informações e dados de que trata o artigo 234. A redação é confusa ao falar em gravação, 

situação em que não se verifica a presença de terceiro, da essência da interceptação. E restringe a 

operação da interceptação telefônica a ligações. 

Se aprovado da maneira como redigido o Anteprojeto, ter-se-á o seguinte quadro: 

informações estáticas (dados) regidas pela Seção II, informações em trânsito por ligações 

telefônicas regidas pela Seção III e informações em trânsito por qualquer meio que não seja 

ligação telefônica sem regramento legal. E os defensores de interpretação literal restritiva 

provavelmente dirão que comunicação é diferente de ligação para excluir desta as mensagens 

escritas. Bastando que se escreva e descarte a informação logo após o recebimento (para que não 

se enquadre no regramento de informações estáticas) para que não haja a possibilidade de 

conhecimento pelos órgãos de persecução. 

A redação negativa do dispositivo que estabelece os crimes passíveis de interceptação 

telefônica, combatida pela doutrina por sua ampla permissividade e por passar a idéia de que a 

interceptação é a regra, quando a regra é o sigilo, retorna no artigo 235 do PLS nº 156/09, não se 

admitindo, segundo este, a interceptação telefônica na investigação ou instrução processual de 

infrações penais cujo mínimo da pena privativa de liberdade seja igual ou inferior a um ano, 

exceto quando a conduta delituosa for realizada exclusivamente por meio de comunicação 

telefônica ou quando se tratar do crime de “quadrilha ou bando”. 

Passará, se assim aprovada, então, a ser possível a utilização de interceptação em 

crimes contra a honra e ameaça praticados pelo telefone. E alguns crimes que hoje permitem o 

uso por serem punidos com reclusão não mais permitirão o uso, salvo se realizados 

exclusivamente por telefone, como é o caso do delito do artigo 122 do Código Penal, se resultar 

apenas em lesão grave. 
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Tanto terão, segundo o Projeto de lei nº 156/09, legitimidade para requerer 

diretamente ao Juiz a interceptação o Ministério Público e a Defesa, no curso do processo, e a 

autoridade policial para representar, no curso das investigações. 

Dada a correlação entre pedido e sentença, sendo o primeiro projeto da segunda, 

ambas deverão conter, na visão do Projeto de lei nº 156/09, por escrito, a descrição precisa dos 

fatos investigados; a indicação de indícios suficientes de materialidade do crime investigado; a 

qualificação do sujeito passivo, ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, salvo 

impossibilidade manifesta devidamente justificada; a demonstração da estrita necessidade da 

interceptação e de que informações essenciais à investigação ou instrução processual não 

poderiam ser obtidas por outros meios; a indicação do código de identificação do sistema de 

comunicação (número da linha interceptada), quando conhecido (pode-se conhecer apenas a 

qualificação do sujeito passivo, situação em que se requererá ao Juiz que se diligencie junto às 

concessionárias de serviços telefônicos no sentido de verificar a existência de linha telefônica em 

seu nome), e sua relação com os fatos investigados (não necessariamente titular da linha 

interceptada será o sujeito passivo da medida restritiva); a indicação do nome da autoridade 

responsável por toda a execução da diligência (artigo 237, incisos I a VII). 

O prazo de duração da medida, segundo o projeto, passará dos atuais até quinze dias, 

renováveis quantas vezes forem necessárias (segundo parte da doutrina) para até sessenta dias, 

renováveis por igual período, desde que ainda presentes os requisitos autorizadores da medida, 

estabelecendo o projeto limite expresso de cento e oitenta dias, salvo quando se tratar de crime 

permanente, enquanto não cessar a permanência. 

Nas disposições finais, em inovação à lei nº 9.296/96, alocou-se artigo acerca dos 

encontros fortuitos de fatos diversos daqueles que fundamentaram a decisão, dando a entender 

que o critério legal a ser adotado para a aceitação desta prova será o da conexão. A matéria será 

estudada no próximo capítulo. 

Uma última observação precisa ser feita. O projeto de novo Código de Processo 

Penal, ementado acima, não poderia ter previsto, por uma questão de boa técnica, em seu corpo, 

tipos penais, mas, como lei ordinária que pretende ser, poderia ter previsto, nas disposições finais, 

a inclusão do tipo penal do artigo 10 da lei nº 9.296/96 no Código Penal. 
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Pelo contrário, o projeto prevê expressamente, em seu artigo 682, a revogação de toda 

a lei nº 9. 296/96, inclusive o artigo 10. Dar-se-á, se assim for aprovado, a abolitio criminis do 

delito de interceptação telefônica ilegal. Ocorrido isto, grande prejuízo se causará à sociedade. 

Certo que a prova obtida sem autorização judicial continuará imprestável para o 

processo, mas a preservação da privacidade e da intimidade ficará prejudicada, bem como a 

preservação de segredos profissionais e industriais. 

 

 

2.6 A prova proibida 

 

 

A Constituição da República de 1988 veda a utilização, no processo, de provas 

ilicitamente obtidas16. 

Ada P. Grinover, com assento na doutrina de Nuvolone, buscando diferenciar provas 

ilícitas de ilegítimas, legou-nos com as seguintes palavras (1982, p. 97-98): 

[...] a proibição tem natureza exclusivamente processual, quando for colocada em função 
de interesses atinentes à lógica e à finalidade do processo; tem, pelo contrário, natureza 
substancial, quando, embora servindo mediatamente também a interesses processuais, é 
colocada essencialmente em função dos direitos que o ordenamento reconhece aos 
indivíduos, independentemente de processo. [...] a prova será ilegal toda vez que 
caracterizar violação de normas legais ou de princípios gerais do ordenamento, de 
natureza processual ou material. Quando a proibição for colocada por uma lei 
processual, a prova (rectius, o meio de prova) será ilegítima (ou ilegitimamente 
produzida); quando, pelo contrário, a proibição for de natureza material, a prova será 
ilícita (rectius à fonte de prova será ilicitamente colhida). Será nesse sentido mais 
restrito que nos referimos às “provas ilícitas”. 

Torquato Avolio (2003, p. 43) diferencia provas ilegítimas de provas ilícitas da 

seguinte forma: 

A prova ilegítima é aquela cuja colheita estaria ferindo normas de direito processual. 
Assim, veremos que alguns dispositivos da lei processual penal contêm regras de 
exclusão de determinadas provas, como, por exemplo, a proibição de depor em relação a 
fatos que envolvam o sigilo profissional (art. 207 do CPP brasileiro); ou a recusa de 
depor por parte de parentes e afins (art. 206). A sanção para o descumprimento dessas 
normas encontra-se na própria lei processual. Então, tudo se resolve dentro do processo, 
segundo os esquemas processuais que determinam as formas e as modalidades de 

                                                           
16    Art. 5º [...] inciso LVI  - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos; 
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produção de prova, com a sanção correspondente a cada transgressão, que pode ser uma 
sanção de nulidade. Diversamente, por prova ilícita, ou ilicitamente obtida, é de se 
entender a prova colhida com infração a normas ou princípios de direito material – 
sobretudo de direito constitucional, porque, como vimos, a problemática da prova ilícita 
se prende sempre à questão das liberdades públicas, onde estão assegurados os direitos e 
garantias atinentes à intimidade, à liberdade, à dignidade humana; mas, também, de 
direito penal, civil, administrativo, onde já se encontram definidos na ordem 
infraconstitucional outros direitos ou cominações legais que podem se contrapor às 
exigências de segurança social, investigação criminal e acertamento da verdade, tais os 
de propriedade, inviolabilidade do domicílio, sigilo da correspondência, e outros. 

Guilherme de Souza Nucci (2009, p. 30) ensina que o “universo do ilícito constitui-se 

das variadas formas de lesão aos preceitos diversificados do ordenamento jurídico. O ilícito 

abrange toda e qualquer ofensa à Constituição Federal, por óbvio, e à legislação em geral”. 

Divide-as, assim, em ilegais, quando há violação a norma de direito penal, e ilegítimas, quando 

há violação a norma de direito processual (NUCCI, 2009, p. 31). 

Ocorre que, quando violada norma ou princípio de direito material, surge a respectiva 

sanção legal própria. O processo, até pouco tempo atrás, era alheio a esta violação. 

Outra importante diferença existente entre provas ilícitas e ilegítimas estaria no 

momento da violação da norma. Quanto à ilegítima, a mácula ocorreria no momento da produção 

da prova no processo, internamente a este. Quanto à ilícita, o momento da violação estaria na 

colheita da prova, anterior ou concomitante ao processo, mas sempre externamente a este 

(AVOLIO, 2003, p. 43). 

Recentemente, através da lei nº 11.690, de 9 de junho de 2008, foi dada nova redação 

ao caput do artigo 157 do Código de Processo Penal, segundo o qual “são inadmissíveis, devendo 

ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a 

normas constitucionais ou legais.” 

Na ordem constitucional anterior, faltante disposição normativa acerca da 

inadmissibilidade da prova ilícita no processo, desenvolveu-se intenso debate. Defendia-se, em 

favor da admissibilidade, que o Juiz, pesquisador da verdade real, deveria decidir livre e 

motivadamente com as provas constantes dos autos, exorbitando de sua função a verificação da 

legalidade ou não das provas. Fortalecia a tese o argumento segundo o qual ao direito substantivo 

caberia prever sanções específicas, das quais não deveria se ocupar o direito adjetivo, bem como 

a idéia de superioridade do interesse da coletividade na punição do infrator. Em resumo, admitir-

se-ia a prova sem prejuízo das sanções cabíveis ao infrator. 
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Nas palavras de Hermenegildo Rego (1985, p. 115): 

A questão do direito à intimidade, das garantias constitucionais do cidadão, não deve 
influir na consideração do que seja utilizável pelo juiz no seu trabalho de pesquisa da 
verdade. É claro que uma confissão, p. ex., obtida mediante tortura, não deve produzir 
efeitos no processo. Mas isso não decorre da reprovabilidade em si do meio utilizado, e, 
sim, da falta de confiabilidade da própria prova que resultou da utilização de tal meio. 
Mas se a prova é, p. ex., um documento de cuja autenticidade não se tem qualquer 
dúvida, afigura-se impossível pretender que ao juiz seja vedado colocar tal documento à 
base de sua convicção, porque para obtê-lo foram utilizados meios criminosos ou 
inconstitucionais. Ora, contra a prática do crime, ou a infração à Constituição, terá o 
ordenamento jurídico as suas sanções próprias. Atuem-se tais sanções, mas sem 
pretender que, além delas, e a pretexto de desestimular a prática de infrações, deixe o 
processo de atingir suas finalidades. 

Atualmente, por expressa disposição constitucional, são inadmissíveis, no processo, 

as provas ilicitamente obtidas (artigo 5º, inciso LVI). A previsão da Carta da República 

aparentemente lançaria uma pá de cal sobre o assunto, mas é possível o surgimento de situações 

que mitiguem o preceito e o princípio da proporcionalidade age, nestas situações, como fiel da 

balança. Além disso, a Constituição não disse uma linha sobre provas derivadas das ilícitas. 

As provas devem ser tratadas com o princípio da proporcionalidade, ponderando os 

bens em jogo. De início, há de se ter em mente que uma prova ilícita absolutória é admissível no 

processo, não obstante a rigidez do artigo 5º, inciso LVI, da Constituição, o que, por si só, já 

serve para demonstrar que o preceito não é absoluto, aliás, como todos os outros preceitos 

constitucionais, que devem conviver harmonicamente, uma vez que a Constituição é uma 

unidade. Contrapostas a vedação da prova ilícita e a liberdade de um inocente, esta prevalece. 

Some-se a isso que, se produzida pelo réu, a prova tem sua ilicitude retirada pela excludente de 

antijuridicidade da legítima defesa (STRECK, 2001, p. 19). 

O Direito sempre esteve ligado à idéia de proporção e equilíbrio, que remete à 

balança de Thémis. Avolio (2003, p. 57) explica que a concepção atual de proporcionalidade 

correspondente a uma limitação do poder estatal em benefício da garantia da integridade física e 

moral dos que lhe são sub-rogados. Confunde-se, ademais, com a origem do Estado Democrático 

de Direito, nascido sob a égide de uma lei fundamental, um documento formalizador do propósito 

de se manter o equilíbrio entre os diversos poderes que formam o Estado e o respeito mútuo entre 

este e os indivíduos a ele submetidos, a quem são reconhecidos direitos inalienáveis, as 

liberdades públicas. 
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A proporcionalidade desdobra-se na busca pela adequação e estrita necessidade das 

medidas tomadas. A medida será adequada quando com ela se pode alcançar o resultado desejado 

e exigível, e estritamente necessária quando não houver outro meio menos prejudicial. Portanto, 

visa a eliminação do excesso na ação do Estado e nas ações dos particulares (vide item 2.1). 

Segundo a doutrina de Torquato Avolio (2003, p. 60), a teoria da proporcionalidade 

ou da razoabilidade, também denominada teoria do balanceamento ou da preponderância dos 

interesses, consiste exatamente em uma construção doutrinária e jurisprudencial que se coloca 

nos sistemas de inadmissibilidade da prova obtida ilicitamente, permitindo, em face de uma 

vedação probatória, que se proceda a uma escolha, no caso concreto, entre os valores 

constitucionalmente relevantes postos em confronto. 

A Constituição, contudo, nada disse a respeito das provas derivadas da prova ilícita, 

restando à doutrina importante e vasto campo de trabalho. 

Com base na teoria dos frutos da árvore envenenada (fruits of the poisonous tree), de 

origem norte-americana (caso Silverthorne, em 1920), passou-se, no Brasil, a colocar a prova 

derivada da ilícita no mesmo patamar desta, pois o veneno da árvore macula o fruto.  

A exclusão da prova ilícita e de suas derivadas, acreditou-se, desencorajaria as 

autoridades policiais a praticar atos ilegais, aprimorando seu trabalho. E a teoria dos frutos da 

árvore envenenada surgiu como forma de evitar o contorno à proibição da ilícita. Tinha, então, 

caráter preventivo. Acrescenta Marcos Zilli (2009, p. 204): 

[...] muito embora a origem da regra esteja associada às ilegalidades cometidas por 
agentes policiais, a opção pela sanção levou em conta a ineficácia de outras medidas de 
contenção, o que trazia especiais riscos para a efetividade dos direitos fundamentais 
ligados à privacidade e à intimidade. Em síntese, o objetivo da exclusionary rule seria o 
de assegurar, garantir e resguardar os direitos afirmados pela IV Emenda. Não se trata, 
portanto, de medida excepcional, até mesmo porque o estado de liberdade e a limitação 
do poder não são excepcionais em uma sociedade que, historicamente, fundou-se em tais 
valores. 

Contudo, a regra de exclusão da prova ilicitamente obtida e de suas derivadas sofreu 

pesadas críticas por deixar impunes criminosos em razão da má atuação policial. Surgiram, a 

partir destas críticas, critérios de mitigação do rigor desta teoria, como a fonte independente de 

prova, a descoberta inevitável, a boa-fé policial, etc. 

No Brasil, a teoria dos frutos da árvore envenenada foi expressamente adotada no 

julgamento do Habeas Corpus nº 69.912-0/RS (precedente), de 25 de março de 1993, relatado 
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pelo Ministro Sepúlveda Pertence, que, após se manifestar pela ausência de lei regulando a 

interceptação telefônica, apontou esta doutrina como a única capaz de garantir a 

inadmissibilidade da prova ilícita como meio de prevenção de atividades ilegais da própria 

polícia. São suas as seguintes palavras: 

11. [...] à minha leitura, o que o Código [Brasileiro de Telecomunicações], no preceito 
lembrado, erigiu em excludente de criminalidade foi a transmissão ao Juiz competente 
do resultado de interceptação já efetivada, o que pressupunha obviamente a licitude da 
escuta, que, no regime de 1946 e nos subseqüentes, se cingia, em princípio, às hipóteses 
de estado de sítio e similares (CF/46, art. 207 e 209, parág. único, I; CF/67, art. 152, § 
2º, e; CF/69, art. 156, § 2º, f). 
12. De resto, se se concede, para argumentar, a interpretação postulada para a norma 
invocada e, com essa interpretação, se supõe a sua validade originária e a sua 
sobrevivência aos textos constitucionais intercorrentes, o certo é que seguramente não 
satisfaz a reserva da lei, reclamada no art. 5º, XII, da Constituição vigente, para legitimar 
a interceptação telefônica na investigação criminal. [...] 
18. Ao contrário, a pretendida recepção do art. 57, II, e, C. Bras. Telecomunicações, com 
a inteligência que se lhe quer emprestar, esvaziaria por completo a garantia 
constitucional, na medida em que a faria vulnerável a toda a forma de arbítrio judicial, 
como a que o caso concreto revela. [...] 
21. A discussão contrapõe os que extraem da ilicitude da prova a sua inadmissibilidade 
processual – a exemplo de Homes, na jurisprudência americana (apud Ada Grinover, ob. 
cit., p. 136) e, na Itália, Nuvolone (Le prove vietate nel processo penale nei paesi di 
diritto latino , de 1966, em Trent’Anni de Diritto e Procedura Penale, 1969, I/501) -, 
aos que entendem que a ilicitude na obtenção da prova esgota seus efeitos na 
responsabilidade e na punição dos agentes, sem nenhum reflexo na admissibilidade 
processual das evidências resultantes – teses que teve, por exemplo, nos Estados Unidos, 
o prestígio da adesão de Cardozo (apud Ada Grinover, ob. cit., p. 136), na Itália, a 
brilhante sustentação dogmática de Franco Cordero (Prove illicite nel processo penale, 
Riv. Italiana Dir. e Proced. Penale, 1961, fasc. 1/32). 
22. No Brasil, contudo, a inadmissibilidade da prova captada ilicitamente já se firmara 
no Supremo Tribunal, antes da Constituição, seja no processo civil ( RE 85.439, 
11.11.77, Xavier, RTJ 84/609; RE 100.094, 28.6.84, Mayer, RTJ 110/798), seja na 
investigação criminal (HC 63.834, 18.12.86, Borja, RTJ 122/47). E a constituição de 
1988 explicitou peremptoriamente, no art. 5º, LVI, que “são inadimissíveis, no 
processo, as provas obtidas por meios ilícitos”. No ponto, legem habemus: toda a 
discussão a respeito terá, no Brasil, sabor puramente acadêmico. [...] 
26. Por isso, de minha parte, não iria além de conceder que a admissão da prova ilícita só 
não induz nulidade quando irrelevante por seu objeto ou, então, quando se pudesse 
afirmar seguramente que outras provas, colhidas independentemente da existência 
daquela proibida, bastariam à condenação. [...] 
31. Desse modo, sem necessidade de reexame de questões de fato, o caso demanda a 
aplicação da doutrina que a melhor jurisprudência americana constituiu sob a 
denominação de princípios dos “fruits of the poisonous tree”: é que às provas diversas 
do próprio conteúdo das conversações telefônicas interceptadas só se pode chegar, 
segundo a própria lógica da sentença [do caso], em razão do conhecimento delas, isto é, 
em conseqüência da interceptação ilícita de telefonemas. [...] 
33. Estou convencido de que essa doutrina da invalidade do “fruit of the poisonous 
tree” é a única capaz de dar eficácia à garantia constitucional da inadmissibilidade da 
prova ilícita. 
34. De fato, vedar que se possa trazer ao processo a própria “degravação” das conversas 
telefônicas, mas admitir que as informações nela colhidas possam ser aproveitadas pela 
autoridade, que agiu ilicitamente, para chegar a outras provas, que sem tais informações, 
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não colheria, evidentemente, é estimular e, não, reprimir a atividade ilícita da escuta e da 
gravação clandestina de conversas privadas. [...] Negritos originais 

A medida extrema da interceptação telefônica, se não realizada dentro dos parâmetros 

estabelecidos pela lei, é considerada meio ilícito de obtenção de prova, contaminando, portanto, a 

prova dela oriunda e tornando-a inadmissível no processo. Na lição de Guilherme Nucci (2009, p. 

32): 

De nada adiantaria preservar os direitos e garantias humanas fundamentais no 
nascedouro da produção da prova, permitindo-se, depois, a utilização de derivações 
flagrantemente inconsistentes, pois calcadas em alicerces podres. É o conhecido 
brocardo: “árvore envenenada não pode dar bons frutos.” 

Na história recente do Brasil, três momentos podem ser destacados no que concerne à 

interceptação telefônica: pré-Constituição de 1988, desta à lei nº 9.296/96 e pós-lei nº 9.296/96. 

Antes da Constituição de 1988, havia declaração de sigilo de maneira aparentemente 

absoluta, sem menção a exceção, além da previsão de possibilidade de interceptação telefônica no 

artigo 57, alínea e, do Código Brasileiro de Telecomunicações, aceitável pela doutrina em geral. 

Após a Constituição de 1988, passou-se a admitir expressamente a exceção, 

estabelecendo a Constituição exigências mínimas para sua feitura. Contudo, entendeu o Supremo, 

no Habeas Corpus nº 69912-0/RS17 (cujo voto do relator foi parcialmente transcrito acima), que 

o Código Brasileiro de Telecomunicações não atendia tais exigências mínimas, não tendo sido 

recepcionado pela atual ordem constitucional, e que o inciso XII do artigo 5º da Constituição, na 

parte em que permite a interceptação, não era auto-aplicável, exigindo lei que regulasse a matéria, 

posição confirmada nos Habeas Corpus nº 73.250-0, 73.510-0, 74.586-5 e 74639-0, e pela maior 

parte da doutrina. 

No Habeas Corpus nº 73.311/MS, julgado em 30 de abril de 1996, entendeu o 

Supremo que a realização de interceptação telefônica ilícita não teria força para invalidar o 

processo se existentes provas independentes suficientes para a condenação. Assim, 

majoritariamente pela impossibilidade de utilização da interceptação antes do advento de lei 

                                                           
17  O julgamento deste writ resultou, em apertadíssima votação – 6x5, pelo indeferimento (pelo 

deferimento votaram: S. Pertence, Fco. Rezek, I. Galvão, M. Aurélio, C. de Mello; e pelo indeferimento: C. 
Velloso, P. Brossard, S. Sanches, N. da Silveira, M. Alves e O. Galloti). Posteriormente, em Mandado de 
Segurança, comprovou-se o impedimento do Ministro Carlos Velloso, o que levou ao empate por 5x5 e o 
deferimento do writ. 
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nova, novamente reafirmou o Supremo seu entendimento no Habeas Corpus nº 73.351/SP, de 10 

de maio de 1996. 

Em consonância com a posição do Supremo Tribunal Federal, Lenio Luiz Streck 

(2001, p. 18) afirma que, entre a atual Constituição Federal e a lei nº 9.296/96, as provas obtidas 

por meio de interceptação telefônica são ilegais, portanto, inadmissíveis no processo. 

Na contramão do entendimento do Supremo Tribunal Federal, Damásio E. de Jesus 

(1997, p. 460) defendia a recepção pela Constituição do Código Brasileiro de Telecomunicações, 

entendendo suficientes suas exigências para que se fizesse interceptações. Em tempo, Damásio 

(1997, p. 459-460) manifestou sua perplexidade com as seguintes palavras: 

Ao tempo da CF anterior, que não previa exceção ao princípio da inviolabilidade da 
comunicação telefônica (art. 153, § 9.º), admitia-se interceptação mediante ordem 
judicial, nos termo do art. 57, II, e, do Código Brasileiro de Telecomunicações (Lei 
4.117, de 27.08.1962), para fins processuais penais. De modo que a violação, desde que 
autorizada pelo juiz e para fins de investigação criminal ou prova em processo penal, não 
configurava o crime do art. 151, II, parte final, do CP. A CF de 1988, no art. 5º, LVI, 
determina a inadmissibilidade, no processo, das provas obtidas por meio ilícito. E no 
mesmo dispositivo, inc. XII, permite a violação da comunicação telefônica “por ordem 
judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal 
ou instrução processual penal”. Enquanto o legislador não editasse lei nova, entendíamos 
que deveriam ser aplicados os arts. 57, II, e, e 56, § 2.º, do Código Brasileiro de 
Telecomunicações (Código de Processo Penal anotado, São Paulo, Saraiva, 12.ª ed., 
1995, p. 536). O plenário do STF, entretanto, no HC 69.912, por maioria de votos, 
entendeu que a CF de 1988 não recepcionou o art. 57 do CBT e, como não havia lei 
nova regulamentando a matéria antes de 25.07.1996, data em que entrou em vigor a lei 
9.296, na era admissível a interceptação telefônica, ainda que ordenada pelo Juiz (DJU 
26.11.1993, p. 25.332-3 e DJU 25.03.1994, p. 6.012) Considerávamos estranha a 
situação: 1.º - ao tempo em que a Carta Magna não admitia expressamente exceção ao 
princípio da violação do sigilo da comunicação telefônica para fins criminais, a escuta 
autorizada pelo Juiz excluía o delito do art. 151 do CP; 2.º - já na vigência da nova CF, 
que expressamente permitia a exceção mencionada, na ausência de lei ordinária, ainda 
que com permissão judicial e com finalidade penal, a escuta passou a ser considerada 
ilícita e proibida, configurando crime. 

Mas havia uma razão de ser desta diferenciação. A Constituição anterior, ao 

estabelecer a inviolabilidade do sigilo das comunicações telegráficas e telefônicas18, não 

estabeleceu exceções ou exigência expressa de lei restritiva, de modo que o preceito apresentava 

apenas as limitações não escritas ou imanentes da própria convivência dos direitos fundamentais, 

havendo necessidade de lei para restringi-lo, segundo uma reserva de lei simplificada. O código 

de telecomunicações, assim, tinha validade na ordem precedente. 

                                                           
18  Art. 153 [...] § 9º É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas e 

telefônicas. [...] 
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Contudo, o inciso XII do artigo 5º da Constituição atual, ao exigir ordem judicial, na 

forma estabelecida em lei, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, 

estabeleceu uma reserva de lei qualificada, não atendida pelo Código Brasileiro de 

Telecomunicações, por conseguinte, não recepcionado. Havia necessidade de uma lei descritiva. 

O Superior Tribunal de Justiça, de sua parte, mitigava a exigência constitucional com 

base na proporcionalidade, conforme Habeas Corpus nº 4138-RJ e nº 3.982-RJ. 

Nota-se que esse período de vácuo legislativo, que permeia a promulgação da 

Constituição da República de 1988 e a vigência da lei nº 9.296/96, além dos transtornos gerados 

na persecução da alta criminalidade, deixou desprotegidos aspectos importantes do direito 

fundamental à intimidade e à privacidade, de forma que, embora altamente reprovável a 

interceptação telefônica realizada tanto pelas autoridades do Estado, sem fundamento legal, 

quanto por particulares interessados em fazer prova em litígios conjugais ou interessados em 

descobrir segredos industriais, por exemplo, não havia, no direito brasileiro, previsão de crime de 

interceptação telefônica ilegal. 

E veio a lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, publicada no dia seguinte e vigorante 

desde então. A zona cinzenta que vai da Constituição de 1988 à lei nº 9.296/96 foi assim descrita 

por Luiz F. Gomes (1997, p. 90): 

Ausência de um regime jurídico adequado (embora isso fosse constitucionalmente 
exigido), omissão legislativa, autorizações judiciais “controvertidas” (para dizer o 
mínimo), incursões duvidosas no âmbito da intimidade de incontáveis pessoas, 
desrespeito em conseqüência a vários direitos fundamentais, insegurança jurídica, 
frustração da atividade persecutória etc. foram as características do direito brasileiro, no 
que concerne às interceptações telefônicas, no período que vai de 1988 a julho de 1996. 

A lei, contudo, uma vez que provas ilícitas não se convalidam, não retirou a pecha de 

ilegalidade das provas obtidas por meio de interceptações telefônicas realizadas antes de sua 

vigência. Nem mesmo as autorizações anteriores puderam ser validadas, pois desconformes com 

a nova lei. 

E faltava, ainda, o estabelecimento do regime legal das provas derivadas das ilícitas, 

tema da reforma empreendida pela lei nº 11.690, de 2008, que deu fundamento legal à fonte 

independente de prova e à descoberta inevitável no Direito pátrio (QUEIJO, 2008, p. 19). 
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A referida lei, ao dar nova redação a todo o artigo 15719, admitiu duas exceções à 

inadmissibilidade da prova ilícita por derivação, quando não evidenciado o nexo causal entre a 

prova originariamente ilícita e a derivada e quando a derivada puder ser obtida por uma fonte 

independente considerada lícita. Anota Nucci (2009, p. 34) que “na realidade, as duas exceções 

legais não configuram provas ilícitas por derivação”, pois “inexistente o referido nexo causal, 

deixa de existir, igualmente, a derivação” e 

Algo pode ter dupla origem. A deriva de B e de C, em visão alternativa (A deriva de B e 
de C, mas poderia derivar somente de B ou somente de C). Assim sendo, se B for 
considerada prova ilícita, A não está contaminada por derivação. Afinal, A deriva 
também de C – e somente isto já é causa suficiente para sua existência. Logo, adquire 
sua limpidez da fonte independente e lícita, que é C. 

Cleunice Pitombo (2008, p. 20), sem se dar conta da constatação de Nucci acima, 

argumenta que “o problema surge ao se admitir, na persecução penal, a prova de ‘fonte 

independente’ (§ 2º, art. 157). O legislador ordinário restringiu a norma constitucional – mais 

abrangente – apresentando texto vago e genérico de duvidosa constitucionalidade.” 

Em contrapartida, conforme a doutrina de Guilherme de Souza Nucci (2009, p. 35) o 

“zelo excessivo do legislador para conceituar a fonte independente tem por finalidade evitar o 

desgaste de interpretações duvidosas, evitando-se a perda de provas importantes somente porque, 

de algum modo, tiveram contato com provas consideradas ilícitas.” 

Comentando a reforma empreendida em 2008, sustenta a professora Maria Elizabeth 

Queijo (2008, p. 19) que “o risco na adoção de tais exceções, que já era apontado desde os 

debates sobre o Projeto de Lei n. 4.205, de 2001, é um certo estímulo à utilização de expedientes 

ilícitos para a obtenção de provas que, de alguma forma, poderão vir a ser aproveitadas.” 

 

 

 

                                                           
19  Art. 157.  São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim 

entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008) 
§ 1o  São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de 
causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das 
primeiras. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008) § 2o  Considera-se fonte independente aquela que por si só, 
seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao 
fato objeto da prova. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008) § 3o  Preclusa a decisão de desentranhamento da prova 
declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente.  
(Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008) § 4o  (VETADO) (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008) 
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3 O ENCONTRO FORTUITO 

 

 

3.1 Conceito 

 

 

O conceito de encontro fortuito de provas nos remete à delimitação do objeto da 

atividade policial cuja realização depende de prévia autorização judicial, com detalhamento 

acerca, principalmente, do objetivo, como regra de garantia do cidadão contra eventuais abusos 

ocorridos durante a persecução estatal, não emergindo apenas em casos de quebra de sigilo de 

comunicações telefônicas, mas passível de ocorrer em, v.g., medidas de busca e apreensão, 

quebra de sigilo de dados, etc. É o sentir de Manuel Monteiro Guedes Valente (2006, p. 76), para 

quem o problema não se esgota no quadro das escutas (rectius: interceptações) telefônicas, pois 

tem relevância em outros meios de obtenção de prova de natureza excepcional. 

Desta forma, o conceito de conhecimentos fortuitos não pode ser atado, unicamente, à 

questão das interceptações de comunicações telefônicas. Contudo, uma vez que este trabalho 

pretende avaliar a postura a se tomar diante de provas encontradas fortuitamente em 

interceptações telefônicas, passar-se-á às margens de outras medidas excepcionais. 

Fernanda M. Carvalho (2007, p. 82) define encontro fortuito como “a informação 

obtida em interceptação telefônica que traga indicações (indiciárias ou não) acerca de infração 

penal distinta da que estava sendo investigada pela mencionada via.” Em sintética e feliz 

definição, Damásio Evangelista de Jesus (1997, p. 467) entende serem os conhecimentos fortuitos 

de provas “novação do objeto da autorização”, como uma forma de resultado diverso do 

pretendido na medida excepcional deferida pelo juiz previamente, uma aberração na execução do 

meio excepcional. 

Antônio Scarance Fernandes (2002, p. 101), sem na essência se apartar do apontado 

por Damásio de Jesus, define o encontro casual como “obtenção de prova de crime diverso 

daquele que foi objeto da autorização”. Mais detalhadamente laborou Luiz Flavio Gomes (2006, 

p. 209), com o seguinte enunciado: 
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Fala-se em parte objetiva (fática) e subjetiva da medida cautelar. A lei, com inteira 
razão, preocupou-se com a individualização do fato objeto da persecução, assim como 
com a pessoa a ser investigada. Mas no curso da captação da comunicação telefônica ou 
telemática podem surgir outros fatos penalmente relevantes, distintos da “situação objeto 
da investigação”. Esses fatos podem envolver o investigado ou outras pessoas. De outro 
lado, podem aparecer outros envolvidos, com o mesmo fato investigado ou com outros 
fatos, diferentes do que motivou a decretação da interceptação. 

Logo, para o autor em testilha, encontro fortuito é o fato novo penalmente relevante 

diverso do fato que fundamentou a decisão concessória da medida de exceção e/ou a descoberta 

de novas pessoas envolvidas na infração investigada e não ventiladas na decisão que deferiu a 

realização do procedimento em tela. 

Eugênio Pacelli de Oliveira (2008, p. 314), em referência à medida de busca entende 

que haverá encontro fortuito “quando a prova de determinada infração penal é obtida a partir de 

busca regularmente autorizada para a investigação de outro crime.” 

Manuel Monteiro Guedes Valente (2006, p. 74) assim define as descobertas 

inesperadas de provas: 

Poder-se-á, assim, entender que preenchem o quadro dos conhecimentos fortuitos – 
Zufallsfunde – os factos ou conhecimentos recolhidos por meio da realização legal de 
interceptação e gravação de comunicações e/ou conversações telefónicas ou por meio do 
registo de voz (off) e imagem ou por meio do agente infiltrado ou por meio de apreensão 
de correspondência e que não se reporta ao crime que fundamentou o recurso ao meio de 
obtenção de prova em curso ou “a qualquer outro delito (pertencente ou não ao catálogo 
legal) que esteja baseado na mesma situação histórica de vida daquele”, ou, na 
construção mais simples e clara de COSTA ANDRADE, “factos ou conhecimentos 
recolhidos fortuitamente, isto é, que não se reportam ao crime cuja investigação 
legitimou a sua realização”. 

Por fim, Thiago Abud (2005, p. 450) compreende encontro fortuito como “a 

descoberta de fato não delimitado como objeto da investigação pela decisão judicial que 

determina a interceptação das comunicações telefônicas [...].” 

 

 

3.2 A (i)legalidade da prova encontrada fortuitamente 

 

 

Manuel Monteiro Guedes Valente (2006, p. 39) destaca a importância de se 

estabelecer o regime jurídico dos conhecimentos fortuitos com estas palavras: 
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A figura dos conhecimentos fortuitos – Zufallsfunde ou Zufallserkentnisse – detém 
relevante espaço na discursividade jurídico-processual penal por, de entre outras razões, 
se prender, mais severamente, com a obtenção de provas através de um meio gerador de 
uma danosidade social elevada e, concomitantemente, por ofender direitos fundamentais 
pessoais – a reserva da intimidade da vida privada, a palavra, a inviolabilidade das 
comunicações – consagrados constitucionalmente e de tutela jurídico-penal. 

O artigo 1º da lei nº 9.296/96 determina que toda interceptação de comunicações 

telefônicas “observará o disposto nesta lei”. Aparentemente desnecessária, a previsão tem suas 

razões de ser, bem delineadas por Luiz Flávio Gomes (1997, p. 123), verbis: 

A locução, no entanto, tem múltipla relevância: em primeiro lugar ficou claro que toda 
interceptação que por ventura não atenda rigorosamente todos os requisitos previstos na 
Lei 9.296/96 é ilícita (e sendo prova ilícita não pode ser levada em conta pelo juiz na 
sentença final); em segundo lugar veio dissipar qualquer dúvida sobre a ilicitude da 
prova obtida antes da sua vigência (porque as provas antes autorizadas não atendem os 
requisitos por ela estabelecidos); em terceiro lugar porque expressa a “regra de garantia” 
decorrente do princípio da presunção de inocência; em quarto lugar porque permite 
extrair a conclusão de que é ilícita não só a prova obtida em desacordo com a lei, senão 
também a prova dela derivada; em quinto lugar porque resultou patenteada a 
“exclusividade da lei nova”, isto é, definitivamente não se aplica o Código Brasileiro de 
Telecomunicações para a autorização de interceptação telefônica. 

Significa dizer que toda interceptação que não atenda com rigor os ditames da lei será 

tida por ilícita e, consequentemente, vedada pelo direito brasileiro. Adotado este entendimento, o 

encontro casual de provas de práticas delituosas diversas daquela que ensejou o mandado judicial 

de busca e apreensão ou de interceptação telefônica será peremptoriamente negado, sem 

aceitação no direito nacional, uma vez que fora do alcance da autorização judicial. 

Obviamente, o que se espera é a identidade entre o fato e o sujeito passivo 

identificados no pedido de quebra de sigilo de comunicações telefônicas e indicados na sentença 

com o sujeito passivo efetivamente investigado, em virtude do princípio da congruência. Em caso 

de surgimento de novas provas acerca de outros crimes cometidos, dever-se-ia, de certo, dar 

imediata ciência da descoberta ao juiz. 

Contudo, interpretação alinhada com tal rigor, a ponto de desconsiderar qualquer 

elemento novo descoberto através da interceptação, por alocá-lo às margens do conteúdo da 

autorização judicial, colocaria em risco a própria efetividade da medida excepcional da quebra do 

sigilo das comunicações telefônicas. Desta forma, adverte Lenio Luiz Streck (2001, p. 124): 

Há que se ter claro, porém, que na investigação de grandes quadrilhas é impossível que 
todas as situações concretas sejam especificadas no pedido de “escuta”. O mesmo se 
diga a respeito da investigação de grandes fraudes fiscais, em que outros delitos como 
corrupção, falsidade etc., poderão ser descobertos mediante os dados recolhidos na 
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escuta. Por isso, como já dito, o juiz autorizará a interceptação depois de aferir a devida 
proporcionalidade. 

E Vicente Greco Filho (2005, p. 38): 

É fato notório que a atividade criminosa, especialmente a organizada, não se limita a 
uma especialidade, ramificando-se do tráfico de entorpecentes para o seqüestro, o 
contrabando de armas etc. [...] Toda investigação, como o próprio nome diz, envolve um 
certo grau de incerteza e de abrangência, incompatível com uma delimitação rigorosa de 
pessoas e fatos. 

Retornando à doutrina de Manuel Monteiro Guedes Valente (2006, p. 80), este 

entende necessário diferenciar conhecimento fortuito de conhecimento da investigação, os quais 

assim conceitua, restringindo ao âmbito das interceptações telefônicas: 

Os conhecimentos da investigação são aqueles que, recolhidos por meio de escuta 
telefónica lícita, se encontram em uma relação de concurso ideal e aparente com o crime 
catálogo que fundamentou o recurso à escuta telefônica, que compreendem os 
designados delitos alternativos que comprovam de modo alternativo os factos do crime 
catálogo, que, no âmbito dos crimes que fundamentam a autorização relativamente ao 
crime de associação criminosa, que constituem a finalidade ou a actividade daquela, i.e., 
como afirma RIESS, estes conhecimentos da investigação “integram o processo histórico 
que, a seu tempo, ofereceu o motivo para uma ordem legítima de escuta”, e, ainda, em 
um plano de igualdade com os conhecimentos da investigação, se devem acrescentar a 
comparticipação (autoria e cumplicidade), as formas de favorecimento pessoal, auxílio 
material e a receptação. 

Defende, portanto, que haja uma identidade de investigação no sentido processual 

em torno do conhecimento da investigação, compreendendo a interceptação telefônica e o evento 

criminoso investigado em seu todo, não apenas o conhecimento isolado da ação do catálogo de 

crimes que ensejam a interceptação (VALENTE, 2006, p. 80-81). 

Assinala ainda Guedes Valente (2006, p. 81), a existência de posição doutrinaria no 

sentido de enquadrar como encontro fortuito apenas aquilo que não fizer parte da mesma unidade 

de ação. Ou seja, crimes que estejam na mesma unidade processual do crime motivador não 

seriam encontro fortuito. 

De qualquer forma, o debate se acende no momento em que se busca o critério mais 

adequado para a aceitação, ou não, da prova inesperadamente encontrada no curso de 

interceptação telefônica legal face ao caráter excepcional da medida e, consequentemente, do 

restrito âmbito de admissibilidade de sua operação, sendo desnecessário dizer, mas já o fazendo, 

que o posicionamento adotado acerca do critério “resgatará da ilicitude” prova de suma 

importância para o deslinde da persecução penal, uma vez que, se não preenchido, não se poderá 

ter a prova inesperada em conformidade para com a lei de regência da matéria. 
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Sintetiza muito bem a questão Antônio Scarance Fernandes (2002, p 101): 

Interpretação mais rigorosa da lei não permitiria que se utilizasse a prova obtida, porque 
não inserida no âmbito da autorização judicial. Por outro entendimento, a prova teria 
sido regularmente obtida porque a interceptação estava autorizada, logo tudo que foi 
colhido é lícito e, por isso, admissível no processo. 

 

 

3.3 Critérios de aproveitamento 

 

 

Passadas as considerações preliminares deste capítulo, faz-se necessário apontar os 

diversos posicionamentos doutrinários percebidos acerca do aproveitamento dos encontros 

fortuitos de provas ocorridos no curso de uma interceptação telefônica legal20. 

Por razões didáticas, cumpre agrupar as variadas formas de tratar os encontros 

fortuitos em três grupos, basicamente. No primeiro se aloca o posicionamento mais rigoroso, 

segundo o qual o resultado do encontro fortuito é inadmissível no bojo de qualquer processo, 

devendo ser desconsiderado totalmente. No segundo grupo, encontra-se a corrente doutrinária 
                                                           

20  Guilherme de Souza Nucci, Marcos Zilli e Ana Carolina Gomes Alziri, tratando do tema no âmbito do 
mandado de busca e apreensão assumem as seguintes posições quanto aos encontros fortuitos: Nucci (2009, p. 
137) busca equilíbrio. Exemplifica: caso a polícia busque documentos falsificados e encontre arma suspeita de ter 
sido usada em outro crime, ou localizar fotos do morador em atos sexuais com menores de idade, “deve preservar 
o local e as coisas encontradas, solicitando, de imediato, ao juiz de plantão uma autorização legal para proceder à 
apreensão.” Tratando-se de pertences de terceiros, não indiciados ou acusados, não deve ser feita qualquer 
apreensão, nem o magistrado autorizar. Ana C. Alziri (2009, p. 51) entende que “[...] em uma situação de encontro 
casual de outra infração penal na qual a autoridade fiscal, enquanto investida no poder-dever de representante 
legítimo estatal, em curso de execução de Mandado de Procedimento Fiscal acompanhado de Mandado de Busca e 
Apreensão, encontra-se autorizada, e da mesma forma, legitimada a reagir frente à violação de preceito legal.” Zilli 
(2009) colaciona o Caso Herring, ocorrido em 2009 nos Estados Unidos, no qual Herring, ao se deslocar à 
delegacia para buscar carro apreendido, foi detido após um policial confirmar com outro a existência de mandado 
de prisão em aberto. Feita a busca pessoal, encontrou-se metanfetamina e revólver no carro que dirigia. Após a 
detenção, descobriu-se que a ordem não era mais válida, pois o mandado fora revogado cinco meses antes e não 
atualizado o registro policial. Os Ministros da Suprema Corte entenderam que a regra de exclusão era último 
recurso, exigindo-se que as violações fossem intencionais ou mesmo provenientes de atos manifestamente 
displicentes, para justificar a exclusão. Somente a reiterada negligência justificaria a aplicação da exclusionary 
rule. Assim, com base na boa-fé policial, na crença de cumprimento de mandado de prisão válido, aceitou-se a 
prova encontrada casualmente. Zilli (2009, p. 204-205), contudo, entende que, bem ou mal, a situação no Brasil é 
diferente, de modo que qualquer tentativa de incorporação do critério da boa-fé policial se mostraria deslocada face 
ao repúdio constitucional às provas ilícitas, uma vez que sua inserção no campo dos direitos e garantias 
fundamentais revela um compromisso ético do Estado e a admissão de provas ilícitas representaria um enorme 
paradoxo por conduzir ao descrédito das próprias instituições, sendo este o preço que se paga pelo resgate moral 
do Estado. 
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que propugna a aceitação irrestrita da prova inesperadamente achada, consubstanciando a 

doutrina mais permissiva. E, no terceiro e, ao que tudo indica, mais numeroso grupo, está a 

parcela dos doutrinadores que condicionam o aproveitamento dos conhecimentos fortuitos a 

algum requisito de aceitação. Este grupo comporta subgrupos, uma vez que há mais de um 

requisito considerado relevante, que podem aparecer isoladamente ou cumulativamente. 

Pela inadmissibilidade total da prova fortuitamente encontrada no curso da 

interceptação está Damásio Evangelista de Jesus (1997, p. 467), que destaca a ocorrência de 

desvio da finalidade específica da medida. Assim expõe sua posição: 

Cremos que o resultado da diligência não vale como prova ou material de investigação 
específica, sendo nulo de pleno direito [...]. Significa que a prova obtida em relação a 
tráfico de drogas, sem autorização judicial específica, não serve para a demonstração 
desse delito. A solicitação (arts. 2.º, parágrafo único, e 4.º) e a autorização (art. 5.º), que 
exigem descrição pormenorizada da situação etc., devem ser interpretadas 
restritivamente. Nesse caso, a autoridade policial ou o MP deve solicitar nova diligência 
visando à investigação do outro delito. (JESUS, 1997, p. 467). 

Desta feita, a prova fortuitamente achada seria imprestável até para robustecer outro 

inquérito policial, quanto mais outro processo. Damásio E. de Jesus, contudo, enxerga mais 

flexivelmente em caso de prática de crime permanente, como o seqüestro, concordando que a 

prisão em flagrante realizada a partir do conhecimento fortuitamente ocorrido no curso de 

interceptação legal é perfeitamente aceitável. 

No que se refere ao surgimento de partícipe ou co-autor, entende Damásio de Jesus 

válida a prova, o que nos permite dizer que a novação do objeto da medida repudiada pelo autor é 

relativa à parte objetiva (fática) da medida, não à subjetiva. 

Fazendo coro a Damásio E. de Jesus, encontra-se Thiago Abud, que considera os 

encontros fortuitos um dos pontos mais intrigantes e suscetíveis de dúvidas em matéria de 

interceptação das comunicações telefônicas (ABUD, 2005, p. 450). Nas palavras de Abud (2005, 

p. 453), após enumerar diversos autores e seus posicionamentos acerca do tema: 

Diante deste cipoal de entendimentos divergentes, filia-se no presente trabalho ao 
posicionamento de que não é válido como prova o encontro fortuito, porque a lei exige a 
delimitação do objeto da investigação no parágrafo único do artigo 2º. Não é possível, 
portanto, que o magistrado determine a interceptação aleatoriamente, porque se faz 
mister a existência de fato determinado e indícios de autoria. Não nasce lícita, portanto, a 
descoberta aleatória. Aliás, é bom que se diga que no ordenamento jurídico pátrio o 
legislador escolheu como critério a autorização prévia da possibilidade de restrição ao 
direito fundamental. 
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Pondera o autor que, mesmo havendo conexão ou continência entre o crime objeto da 

investigação e o crime descoberto fortuitamente, não pode a prova fortuitamente encontrada ser 

aceita, uma vez que burla o artigo 2º, inciso III, da lei nº 9296/96, já nascendo ilícita (ABUD, 

2005, p. 453-454). 

Todavia, em se tratando de descoberta do autor do delito investigado, ou descoberta 

de co-autor, partícipe, etc., admite o autor que a informação nova seja utilizada, pois a lei permite 

que a interceptação se dê mesmo que não ocorra identificação precisa do alvo da medida 

restritiva (ABUD, 2005, p. 454). 

Arremata Thiago Abud (2005, p. 455): 

[...] a investigação deve se ater ao objeto delimitado na decisão permissiva da 
interceptação telefônica. Tudo o mais que brote da investigação, porque não autorizado 
judicialmente será ilícito, porquanto desborda da decisão judicial, que é o limite para a 
investigação. Quanto ao indivíduo a ser investigado, a decisão judicial deve também 
indicar quem se investiga, até porque contra este residem os indícios de autoria. Pode 
ser, todavia, que na hipótese de manifesta impossibilidade de qualificar o investigado se 
descubra o verdadeiro autor ou partícipe da infração penal, que já havia sido delimitada. 
Não há que se falar aqui em encontro fortuito, vez que já se investigava o crime, 
chegando-se, não por acaso, ao seu verdadeiro autor ou partícipe, sendo, portanto, válida 
a prova obtida, mesmo porque excepcionalmente autorizada pelo próprio artigo 2º, 
parágrafo único da lei 9296/96. 

Pela admissibilidade total da prova achada casualmente, Paulo Rangel (1998, p. 220-

221) considera que, tendo o fato criminoso investigado já ocorrido, pois inadmissível 

interceptação de prospecção, e com ele sido descoberto outro, não especificado no decreto de 

interceptação, a prova acerca deste “brinde” seria lícita. Argumenta que “[...] do contrário, seria 

entendermos que do lícito adveio o ilícito.” (RANGEL, 1998, p. 221). 

Prossegue o autor argumentando que, se interceptação foi realizada nos estritos 

limites da lei, “o que dela advier deve ser considerado como conseqüência do respeito à ordem 

jurídica e à aceitação em prol de sua manutenção.” E, mesmo se o crime descoberto não admitir, 

por si só, interceptação telefônica, aplica-se a mesma idéia (RANGEL, 1998, p. 221). 

Comungando do mesmo entendimento, porém não com idêntico fundamento, 

Eugênio Pacelli de Oliveira propõe um retorno à função pedagógica (controle da atividade 

persecutória) da vedação de provas obtidas ilicitamente. Exemplifica o autor que, em uma 

investigação de crime contra a fauna, munidos de mandado judicial de busca e apreensão para a 

busca de animais silvestres, caso passem os policiais a revirar gavetas ou armários da residência, 
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buscando documentos ou qualquer outro elemento de prova diverso do consignado no 

instrumento de mandado, é de se ter por ilícitas as provas de infração não relacionada. Adverte o 

autor acerca da necessidade de prudência na aplicação da teoria, para que não se transforme em 

instrumento de salvaguarda de atividades criminosas, sobretudo quando se trata da criminalidade 

macroeconômica e da criminalidade organizada (OLIVEIRA, 2008, p. 314). 

Certo de que, diferentemente da busca e apreensão, a interceptação telefônica não 

permite a identificação imediata, no momento da colheita, daquilo que diverge do especificado na 

decisão que decreta a quebra de sigilo das comunicações telefônicas. Prossegue com as seguintes 

palavras o mencionado autor: 

Assim, por exemplo, quando, no curso de determinada investigação criminal, é 
autorizada judicialmente a interceptação telefônica em certo local, com a consequente 
violação da intimidade das pessoas que ali se encontram, não vemos porque recusar a 
prova ou a informação relativa a outro crime ali obtida. A tanto não se prestaria a teoria 
do encontro fortuito, dado que a sua finalidade e ratio essendi nem de longe seria 
atingida. Em tal situação, se até as conversações mais íntimas e pessoais dos 
investigados e das pessoas que ali se encontrassem estariam ao alcance do conhecimento 
policial, por que não o estaria a notícia referente à prática de outras infrações penais? 
Nem se poderia alegar que as autoridades encarregadas da investigação criminal 
poderiam valer-se do expediente para obter mais facilmente autorização para a 
interceptação telefônica, agindo, então, abusivamente. É que, como vimos, a autorização 
judicial para a interceptação telefônica é feita sempre de modo excepcional, devidamente 
fundamentada, e somente quando se fizerem presentes indícios razoáveis de autoria e/ou 
participação, bem como quando a prova não puder ser feita de outro modo, além de ser 
cabível somente para infrações punidas com pena de reclusão (art. 2º, Lei nº 9.296/96). 
Assim, não haveria o risco de influência significativa ou decisiva de um suposto 
interesse na investigação de outros fatos, para a obtenção de autorização para a 
interceptação telefônica. (OLIVEIRA, 2008, p. 314-315) 

E, rebatendo o critério da conexão como forma de aproveitamento do encontro 

fortuito, escreve: 

Ora, não é a conexão que justifica a licitude da prova. O fato, de todo relevante, é que, 
uma vez franqueada a violação dos direitos à privacidade e à intimidade dos moradores 
da residência, não haveria razão alguma para a recusa de provas de quaisquer outros 
delitos, punidos ou não com reclusão. Isso porque, uma coisa é a justificação para a 
autorização da quebra do sigilo; tratando-se de violação à intimidade, haveria mesmo de 
se acenar com a gravidade do crime. Entretanto, outra coisa é o aproveitamento do 
conteúdo da intervenção autorizada; tratando-se de material relativo à prova de crime 
(qualquer crime), não se pode mais argumentar com a justificação da medida 
(interceptação telefônica), mas, sim, com a aplicação da lei. (OLIVEIRA, 2008, p. 315). 

Desta feita, diferencia Pacelli de Oliveira o momento da apreciação da viabilidade 

jurídica da medida do momento de apreciação da prova colhida, que deve estar livre das 

restrições exigidas para o deferimento da medida excepcional. 
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O terceiro grupo, da admissibilidade temperada, é composto pelos doutrinadores que 

condicionam a validade da prova fortuitamente encontrada ao atendimento de um requisito 

específico. Tal requisito pode ser a gravidade da infração descoberta e a conexão entre a 

investigada e o novo delito. Ou ambas. Assim, o terceiro e último grupo comporta três subgrupos, 

conforme o critério de aproveitamento adotado: a) gravidade do delito descoberto; b) nexo entre 

os crimes investigado e descoberto; c) adoção conjunta dos anteriores. 

A gravidade. Ter a gravidade do delito descoberto inesperadamente como critério de 

aproveitamento significa dizer que a prova encontrada ao acaso deve versar sobre infração 

punida, no mínimo, com reclusão, conforme a lei exige para o deferimento da interceptação 

telefônica, ou seja, crime grave aqui quer dizer crime que, em tese, permite a realização de 

interceptação telefônica. Desta forma, estariam excluídas infrações a que são cominadas penas de 

detenção e/ou multa e as contravenções penais. 

Ada Pellegrini Grinover (1997, p. 118-119) apenas acena para a solução com base no 

critério do crime mais grave, sem se manifestar conclusivamente. Atenta a autora para o fato de o 

artigo 2º, parágrafo único, e artigo 4º da lei nº 9.296/96, sugerirem que o resultado da 

interceptação só poderá ser usado como prova dos fatos objeto da investigação do mesmo 

diploma. Contudo, para a autora “não se trata senão de idéia insinuada pela redação dos 

dispositivos”. 

Com atenção à doutrina e legislação italiana (artigo 270 do Código de Processo 

Penal21 daquele país), informa Grinover que é vedada na península itálica a utilização de 

interceptação telefônica, ressalvado o caso de sua indispensabilidade para o acertamento de 

infrações penais em que for obrigatória a prisão em flagrante. Já o projeto de lei Miro Teixeira, 

inspirado no sistema alemão e esquecido (arquivado) nos meandros do Congresso Nacional, 

admitia a interceptação em caso de crime constante de rol taxativo. A autora sintetiza a situação 

desta forma: 

A falta, na legislação brasileira vigente, de um rol de infrações em que a interceptação é 
admissível dificulta a solução do problema por esse último parâmetro. Mas, a adotar-se o 
entendimento de que o juiz deverá limitar a autorização a casos de crimes graves, poder-
se-á seguir o mesmo critério para o aproveitamento do resultado da interceptação em 

                                                           
21  Art. 270. Utilizzazione in altri procedimenti. 1. I risultati delle intercettazioni non possono essere 

utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per 
l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. Disponível em: 
<http://www.altalex.com/index.php?idnot=36787> Acesso em: 25 out. 2010. 
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processo ou investigação diverso daquele para o qual a ordem foi dada. (GRINOVER, 
1997, p. 119). 

Já Manuel Monteiro Guedes Valente (2006, p. 20) centra a discussão na proteção aos 

bens fundamentais, advertindo que a realização da justiça não é um fim absoluto, só podendo ser 

procurada de modo processualmente válido. 

Para tanto, partindo de escopo impessoal e objetivo (super partes), vai à 

dogmatização das finalidades do processo penal direcionada à obtenção de um critério de valor 

(axiológico) adequado à interpretação teleológica das normas e solução de casos concretos como 

o conhecimento fortuito (VALENTE, 2006, p. 21-22). 

Semelhante a Eugênio Pacelli de Oliveira, porém com resultado diverso, situa o autor 

português a questão na proibição de produção e proibição de valoração. (VALENTE, 2006, p. 

46). Entende o autor em tela que: 

A excepcionalidade do meio de obtenção de prova escutas telefônicas amalgamar-se-á 
com a posição adotada quanto aos conhecimentos fortuitos, pois seria de todo contrário 
aos princípios e a lógica das ‘coisas’ se apartássemos uma parte integrante do todo e o 
estudássemos isoladamente. [...] A limitação do âmbito substantivo penal do recurso às 
escutas telefônicas demonstra a excepcionalidade do meio em causa, que se refracciona 
no plano da discussão dos conhecimentos fortuitos, i.e., a valoração daqueles, caso se 
caminhe nesse sentido, deverá estar dotada de máxima excepcionalidade e 
indispensabilidade. (VALENTE, 2006, p. 50-51). 

Ao conceito de encontro fortuito, Guedes Valente (2006, p. 80) acresce o de 

conhecimentos da investigação para delinear com mais precisão a informação a ser submetida ao 

critério de aproveitamento que busca (v. item 3.2).  

Embora a prova encontrada fortuitamente não guarde perfeita conformação com a 

autorização dada pelo juiz para a quebra do sigilo das comunicações, uma vez que é informação 

extra, além do que se esperava obter com a medida, portanto, além do requerido, não é considera 

ilícita, o que impediria a utilização de pronto no direito nacional, em virtude do disposto no artigo 

5º, inciso LVI, da Constituição da República. Guedes Valente (2006, p. 67) diferencia a prova 

ilícita da fortuitamente achada desta maneira: 

Sem dúvida que entre os conhecimentos fortuitos de forma lateral, que em nada se 
relacionam com o(s) facto(s) que legitimaram a escuta telefônica, e os obtidos com 
violação dos requisitos e das condições não se confundem em um só figurino, mas 
coabitam em uma mesma casa – escutas telefônicas – e, como tal, interrelacionam-se. 
Sem dúvida que, nos casos de provas obtidas sem observância dos requisitos e das 
condições, estamos perante ofensa voluntária a bens jurídicos tutelados constitucional e 
criminalmente, em que a produção da prova parece-nos que é totalmente ilícita, 
conquanto nos conhecimentos fortuitos a produção da prova não é ilícita, pois 
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fortuitamente se obtém conhecimento de factos delituosos que em nada se relacionam 
com o crime em investigação, podendo este não relacionamento ser objectivo ou 
subjectivo. 

A conexão, para fins de aproveitamento da prova encontrada fortuitamente, é 

irrelevante para o autor em tela, uma vez que enquadra os encontros fortuitos no âmbito daquilo 

que não guarda nenhuma relação objetiva ou subjetiva com o delito que ensejou a investigação 

por meio de interceptação. Havendo relação entre os delitos, ter-se-á o caso de conhecimentos da 

investigação, pois estes fazem parte do contexto histórico do crime que originou a medida 

extrema. 

Analisando a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça, órgão de cúpula do 

ordenamento português, Guedes Valente (2006, p. 112) constata que o aproveitamento do 

encontro fortuito se dará sempre que: i) a quebra do sigilo das comunicações telefônicas estiver 

conforme a lei; ii ) o conhecimento fortuito trate de crime constante do catálogo (rol de crimes que 

permitem a interceptação); iii ) o aproveitamento atenda ao interesse da descoberta da verdade no 

processo para o qual será transportada a prova encontrada inesperadamente; iv) seja dada ao 

argüido a possibilidade de contraditar. 

Adotando uma diretriz restritiva, Guedes Valente (2006, p. 133) adotou entendimento 

segundo o qual: 

[...] são de valorar os conhecimentos fortuitos obtidos por escuta telefônica lícita que se 
destinem ao “esclarecimento de um dos crimes do catálogo” do art. 187.º do CPP, quer o 
sujeito desses factos seja o argüido do processo em cuja a vigilância telefónica se opera 
quer seja um terceiro – desde que tenha participado nas comunicações e conversações –, 
que se mostrem indispensáveis e necessários a esse esclarecimento e que, face a um 
juízo de “hipotética repetição de intromissão” – “estado de necessidade investigatório” –
, se verifique uma probabilidade qualificada de que em aquele processo autónomo se 
recorreria à escuta telefónica por se mostrar “de grande interesse para a descoberta da 
verdade ou para a prova” e que os conhecimentos tivessem sido comunicados 
imediatamente ao juiz que autorizou ou ordenou a diligência processual. 

Defende, ademais, que, para a utilização da prova encontrada fortuitamente em outro 

processo, é necessário que sejam reunidos todos os requisitos enumerados acima: conhecimento 

de crime constante do rol de delitos passíveis de interceptação; que se faça presente um juízo de 

probabilidade qualificada a concluir que a interceptação seria utilizada naquele processo 

autônomo; que se comunique imediatamente ao juiz que autorizou a diligência. A não cumulação 

geraria uma proibição de valoração dos conhecimentos fortuitos, para que se possa salvaguardar 

minimamente os direitos afetados (VALENTE, 2006, p. 133) 
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No que se refere aos crimes que servem de atividade-meio ou finalidade ao crime 

constante do catálogo, como associação criminosa (quadrilha ou bando, i.e.), que legitimou a 

interceptação e acaba por não se confirmar, entende que os conhecimentos fortuitos devem ser 

valorados, por pertencerem ao processo histórico da atividade delituosa, mesmo que não 

confirmada a atividade que ensejou a medida, desde que se verifiquem os requisitos da 

indispensabilidade ou necessidade dessas informações para o esclarecimento do delito, que 

também seja um crime do rol de passíveis de interceptação, que haja a probabilidade qualificada 

de utilização no processo que receberá a prova fortuitamente recolhida e que ocorra comunicação 

imediata ao juiz. (VALENTE, 2006, p. 134). 

Observa ainda Guedes Valente (2006, p. 134) que deve se vedar a valoração dos 

conhecimentos fortuitos de crimes não contidos no rol legalmente estabelecido e que não servirão 

os conhecimentos fortuitos como notitia criminis para posterior investigação (VALENTE, 2006, 

p. 136), pois, fora dos casos em que servirão como prova, sua utilização é vedada por força da 

proteção que deve ser dada aos direitos fundamentais, máxime, no caso, o direito à privacidade e 

à intimidade. 

Dentre os autores que adotam tal posicionamento, encontra-se também César Dario 

Mariano da Silva (2007, p. 55), para quem: 

É possível que durante a interceptação surjam conversas que indiquem a ocorrência de 
outros crimes, até então ignorados, praticados por um dos interlocutores investigados ou 
por outra pessoa identificada somente após o início do procedimento. Entendemos que se 
esses delitos forem daqueles que propiciem a interceptação telefônica (punidos com 
reclusão), nada impede que a prova produzida seja empregada validamente em juízo. 
Isso porque, embora o pedido tenha sido feito para a apuração de outro(s) delito(s), não 
se pode desprezar essa prova, uma vez que obtida por meio lícito. 

Percebe-se que, quando grave o crime, na ótica do autor em comento, não há 

necessidade de conexão entre o crime investigado e o crime novo descoberto. Todavia, se a prova 

encontrada versar sobre crime que não permita a interceptação, outra será a situação, exigindo-se 

o nexo. 

Contudo, César Dario Mariano da Silva pode ser alocado em uma posição 

intermediária entre aqueles que optam pelo critério do crime mais grave e aqueles que optam pelo 

critério do nexo entre crimes, uma vez que identifica duas situações: a) descoberta de crime 

grave, que permite o uso do meio de prova excepcional, totalmente alheio ao crime objeto da 
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investigação, ou seja, sem qualquer ligação; b) descoberta de crime menos grave, mas conexo 

com o crime objeto da investigação. 

No primeiro caso, a gravidade do delito descoberto é suficiente, como visto, para a 

aceitação da prova fortuitamente encontrada. No segundo caso, sendo o crime daqueles que não 

permitem, por si só, a medida de extrema excepcionalidade da interceptação de comunicações 

telefônicas, haverá, para o autor, a necessidade do nexo entre as infrações investigada e a trazida 

ao conhecimento da autoridade policial de forma inesperada para a validade da prova nova. César 

D. M. Silva (2007, p. 56) explana: 

Aliás, havendo conexão entre o delito que se apura mediante a interceptação e outro 
posteriormente conhecido em decorrência da medida, sequer haverá necessidade deste 
último ser punido com a pena de reclusão, uma vez que não é razoável, ou é legalmente 
impossível em alguns casos, admitir a prova quanto ao delito inicialmente investigado e 
não admiti-la quanto ao outro dado o vínculo legal (conexão) que os une. 

Finaliza o autor com o entendimento segundo o qual a descoberta de outro 

participante do delito investigado deverá ser aceita, pois licitamente obtida (SILVA, 2007, p. 56). 

A conexão. Os autores que defendem a adoção do critério da conexão o fazem nos 

seguintes termos. 

Antônio Scarance Fernandes (2002, p. 101-102) entende ser a situação semelhante ao 

caso de busca e apreensão autorizada com base no artigo 243 do Código de Processo Penal, 

quando, no decorrer da busca domiciliar, surge necessidade de apreender objeto diverso do 

procurado, mas relevante. Aponta como solução para o problema a existência de nexo entre os 

crimes. Leciona o autor: 

A questão, como faz a doutrina, deve ser situada num ponto médio. Em princípio, haverá 
ilicitude por desvio do objeto da interceptação ou busca autorizada, mas nem toda prova 
obtida em relação a crime diverso daquele da autorizada será ilícita e, por isso, 
inadmissível. O critério deve ser o da existência de nexo entre os dois crimes. 
(FERNANDES, 2002, p. 102) 

Adverte, todavia, que se fato não for conexo ou se versar sobre outra pessoa, diferente 

da identificada na decisão que determinou a interceptação, é prova vedada, mas valerá como 

“fonte de prova”, desenvolvendo-se uma nova investigação. Ou seja, servirá como notitia 

criminis para a autoridade policial, podendo, futuramente, ser pedida e deferida outra 

interceptação com o fim específico de aclarar a situação antes nova. 
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O meio termo de Scarance Fernandes é seguido, em regra, por Marcellus Polastri 

Lima (2009, p. 322), para quem “se interpretada a lei de forma rigorosa, não seria possível a 

utilização desta prova, mas, para alguns, seria admitida, pois a origem da interceptação foi lícita. 

Melhor o meio termo.” 

Em regra porque o autor parece acenar para uma solução mais permissiva em 

situações limite, excepcionalidade, invocando aqui o princípio da proporcionalidade. São suas as 

palavras a seguir: 

Obviamente que, em um encontro fortuito de outra prova, simplesmente desconhecer a 
gravidade de, v.g., crimes como de seqüestro ou homicídio, que também atacam bens 
constitucionalmente protegidos, seria uma irracionalidade, sendo que a consideração da 
prova aqui também passa pela necessária adoção de um princípio que desfaça a rigidez 
absoluta da vedação da prova ilícita, qual seja o princípio da proporcionalidade. (p. 322). 

Luiz Francisco Torquato Avolio entende que a conexão e a continência são os 

critérios mais adequados para o aproveitamento, devendo ser aplicados mesmo quando a prova 

tratar de pessoa não investigada, mas autora ou partícipe do crime investigado. Para ele: 

Trata-se, aqui, de encontro de suspeito da prática do crime objeto da interceptação, 
pessoa essa, porém, diversa daquela cuja suposta autoria motivou o deferimento da 
medida. Ressalte-se que, nesse caso, o objeto da prova é o mesmo, contando com o 
respaldo da autorização judicial prévia, não se tratando de fatos descobertos 
fortuitamente. (AVOLIO, 2003, p. 179). 

Aduz ainda o autor que, a medida pode recair sobre pessoa indeterminada na situação 

em que a investigação já se iniciou em face de um determinado suspeito, e no curso dela se apura 

autoria diversa, mas quanto ao mesmo crime investigado. Assim, a prova em relação a essa outra 

pessoa, não identificada antes da medida, é de ser reputada válida (AVOLIO, 2003, p. 179). 

Todavia, durante a instrução processual, a medida somente pode recair sobre o réu, 

salvo hipóteses de conexão e continência, uma vez que, “a lei em comento é omissa a respeito, 

devendo, contudo, entender-se pela impossibilidade de utilização do resultado probatório em 

outro processo relativo a crime diverso daquele em que se baseou a autorização judicial, [...]” 

(AVOLIO, 2003, p. 180). 

Antônio Santoro e Rodolfo Santos (2010) argumentam que a Constituição de 1988, 

no artigo 1º, consagrou o Estado Democrático de Direito e, no artigo 5º, elevou a liberdade a 

valor fundamental, devendo o sistema jurídico ser construído e interpretado com estas bases. 
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Partindo disso, entendem os autores que a persecução penal democrática e garantista 

deve primar pelo respeito à dignidade da pessoa humana, do qual deriva o direito à privacidade e 

à intimidade. Desta forma, a interpretação da lei n. 9296/96, ao autorizar a violação da intimidade 

e da privacidade do indivíduo, deu ao Estado instrumento indispensável para evitar que certos 

fatos criminosos ficassem impunes, devido à inidoneidade de outros meios de prova. 

Entendem ainda Santoro e Santos (2010) que, como qualquer relativização de direito, 

sobretudo de natureza fundamental constitucional, sua interpretação e aplicação deve se dar com 

observância do princípio favor rei. Assim, imperioso que o ato de afastamento do direito à 

inviolabilidade das comunicações deva respeitar a intimidade e a privacidade naquilo que não foi 

o objeto específico de decisão judicial da medida violadora. Prosseguem: 

Assim, tomando-se as regras constitucionais como paradigmas de interpretação da lei 
ordinária, só é possível emprestar validade probatória aos conhecimentos fortuitos 
advindos de escuta telefônica se o fato descoberto for conexo com o fato investigado, 
guardando, desta forma, um liame entre eles. (SANTORO; SANTOS, 2010). 

Lênio Luiz Streck, sem falar expressamente em conexão, continência ou concurso de 

crimes, afirma a necessidade de inserção dos fatos achados casualmente “dentro de uma cadeia de 

fatos atribuídos ao(s) autor(es) cujas comunicações telefônicas foram interceptadas”. (STRECK, 

2001, p. 124). Quanto aos fatos fora da cadeia, leciona o mencionado autor: 

[...] em sendo a interceptação decorrente de ordem judicial e, através dela, for 
descoberto, por exemplo, um homicídio (fora da cadeia de fatos e autores investigados), 
não parece que esta prova, de pronto, possa ser inquinada como ilícita. Nesse caso, é 
evidente que o autor desse homicídio não poderá ser processado com base nessa prova. 
Será ela, tão somente, conformador de um indício (fumus boni iuris) para, por exemplo, 
fundamentar um (novo) pedido de interceptação que diga respeito a esse fato. (STRECK, 
2001, p. 125-126) 

Acrescenta Streck (2001, p. 129-130): 

À evidência, está-se falando da descoberta de um crime (grave, daqueles que se 
enquadram na reserva constitucional passível de interceptação) durante o 
desenvolvimento de uma interceptação devidamente autorizada. Não pode o Estado 
ignorar esse fato (a existência do crime). Evidentemente que não pode fazer de conta que 
o homicídio ou a corrupção não tenham ocorrido. Isto seria um simulacro! Como dito a 
informação/descoberta do crime, em tais circunstâncias, deverá servir de indício para a 
busca da comprovação da existência do crime. Nunca tal informação poderá ser usada 
como prova bastante até mesmo para a instauração da ação penal. Exige-se, enfim, a 
prova da prova! 

Desta forma, adverte o autor que o conteúdo de uma interceptação não deve ser 

tomado isoladamente para dar início à persecução penal ou fundar decreto condenatório. 
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Nexo e gravidade. O terceiro subgrupo reúne autores que cumulam o nexo existente 

entre os crimes investigado e descoberto e a gravidade deste último. 

Vicente Greco Filho, ao se questionar acerca da possibilidade de utilização da prova 

encontrada, respondeu que: 

Entendemos que sim, desde que a infração possa ser ensejadora de interceptação, ou 
seja, não se encontre entre as proibições do art. 2º e desde que seja fato relacionado com 
o primeiro, ensejando concurso de crimes, continência ou conexão. O que é objeto da 
investigação é um fato naturalístico que pode apresentar várias facetas e ramificações. 
Não se investiga a classificação do delito, nem se pode exigir que se tenha conhecimento 
de todos os aspectos que envolve (aliás, se fossem conhecidos todos eles não precisaria 
ser realizada a interceptação). Assim, parece irrecusável a possibilidade de, por exemplo, 
na investigação de um homicídio, chegar-se à ocultação de cadáver. (GRECO FILHO, 
2005, p. 36-37). 

Assim, exige-se, para Greco Filho, que a infração seja passível de interceptação por si 

só e que exista conexão, continência ou mesmo o concurso de crimes. Não se admitiria em caso 

de desvinculação do fato que originou a providência (GRECO FILHO, 2005, p. 37). 

Já Luiz Flávio Gomes (2006, p. 209-211) identifica, nas interceptações telefônicas, 

duas circunstâncias. A primeira está no fato de, por razões técnicas, não ser possível, no momento 

da realização da interceptação, saber se se trata efetivamente de conhecimento novo acerca de 

crime diverso. A segunda, em caso de ausência de autorização judicial, o que é vedado por tratar-

se de restrição abusiva a direito fundamental. 

Para o autor, será a prova válida se o fato aclarado por ela tiver conexão com o 

investigado na medida e, acrescenta o autor, de responsabilidade do sujeito alvo da interceptação, 

além da possibilidade de interceptação em razão do crime descoberto. Não acolhidas as três 

condições (conexão, identidade entre sujeito passivo da medida e o responsável pela nova 

infração e ser o crime novo passível de interceptação), será nula a prova. Defende o autor que 

apenas teria serventia como notitia criminis, abrindo-se nova investigação, com possível nova 

interceptação. 

Aduz ainda que no Direito brasileiro não haveria que se diferenciar, para efeito de 

validade do encontro fortuito, os casos de conexão e continência, estabelecidos no Código de 

Processo Penal, artigos 76 e 77. Assim: 

Se o fato objeto do ‘encontro fortuito’ é conexo ou tem relação de continência (concurso 
formal) com o fato investigado, é válida a interceptação telefônica como meio 
probatório, inclusive quanto ao fato extra descoberto, e desde que se trate de infração 
para a qual se admita interceptação (art. 2º, inc. III). 
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Embora fale em três requisitos cumulativos, coloca o autor em evidência e destaque a 

conexão e a continência, desconsiderando como critério válido o concurso de crimes adotado por 

Greco Filho, como se verá. Leciona Luiz Flavio Gomes (2006, p. 211) 

[...], não vale a interceptação telefônica como meio probatório: a) seja em relação ao 
encontro de fato não conexo; b) seja quanto a fatos cometidos por terceiras pessoas, sem 
nenhuma relação de continência com o investigado. [...], cremos que o critério da 
conexão seja válido para resolver a questão. Mas só nas hipóteses de conexão e 
continência (estritamente interpretadas) é que a prova seria válida. No nosso 
entendimento, não parece acertada a ampliação para qualquer hipótese de concurso de 
crimes. Em muitas ocasiões, no concurso material, por exemplo, não contaremos com 
nenhum tipo de conexão. O critério da conexão ou continência, como se vê, por si só, é 
adequado para a solução do problema do encontro fortuito. Não é de se cogitar, portanto, 
de extensão ou ratificação “a posteriori” pelo juiz. Isso não existe no nosso direito, que 
adotou o critério da verificação “a priori”. 

Desta feita, encontro de fato não conexo ou fato cometido por terceiro, sem relação 

com o investigado, embora, na visão do autor, imprestáveis como prova, pois ilícitos, não são 

propriamente ignorados, pois valerão como notitia criminis. Ademais, em caso de crime 

permanente, poderia haver flagrante originado em descoberta fortuita no curso de interceptação 

telefônica legal. 

Diante de tantas possibilidades, as mais altas Cortes Nacionais têm optado pelo 

critério da conexão entre o crime originariamente investigado e o descoberto, sendo aproveitada a 

prova encontrada fortuitamente mesmo que o crime descoberto seja punido com detenção. Assim 

ocorreu mais recentemente no Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 626.214/MG, de 

21 de setembro de 2010, julgado no Supremo Tribunal Federal e relatado pelo Ministro Joaquim 

Barbosa, cuja ementa e resumo se transcreve: 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA LICITAMENTE CONDUZIDA. ENCONTRO 
FORTUITO DE PROVA DE PRÁTICA DE CRIME PUNIDO COM DETENÇÃO. 
LEGITIMIDADE DO USO COMO JUSTA CAUSA PARA OFERECIMENTO DE 
DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal 
Federal, como intérprete maior da Constituição da República, considerou compatível 
com o art. 5º, XII e LVI, o uso de prova obtida fortuitamente através de interceptação 
telefônica licitamente conduzida, ainda que o crime descoberto, conexo ao que foi objeto 
da interceptação, seja punido com detenção. 2. Agravo Regimental desprovido. (grifo 
nosso) 

E, anteriormente, no Habeas Corpus nº 83.515/RS, de 16 de setembro de 2004, 

julgado no Supremo Tribunal Federal e relatado pelo Ministro Nelson Jobim, cujos trechos da 

ementa e dos votos do relator e do Ministro Joaquim Barbosa são transcritos a seguir, 

respectivamente: 
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[...] 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. [...] (grifo nosso) 

O Senhor Ministro Nelson Jobim – (Relator): [...] Se a escuta telefônica – repito, 
executado de forma legal – acabou por trazer novos elementos probatórios de outros 
crimes que não geraram o pleito das gravações, especialmente quando são conexos, 
podem e devem ser levados em consideração. De outra forma, nunca seria possível a 
interceptação telefônica para a investigação de crimes apenados com reclusão quando 
forem estes conexos com crimes punidos com detenção. Além disso, na análise de 
crimes conexos a fundamentação e o embasamento probatório de um crime aproveita 
outro, já que se tratam de crimes a partir de iguais práticas ou ainda delitos que 
englobam outros. Como fazer para entender que a prova é legítima para uns e para 
outros não pode ser ela utilizada? Não foi esse o sentido pretendido pela lei. [...] Por 
isso, entendo ser plenamente constitucional a utilização de material de interceptação 
telefônica para a embasar a denúncia dos crimes apenados com pena de reclusão e os 
crimes, que embora sejam punidos com detenção, sejam conexos àqueles. [...] 

O Senhor Ministro Joaquim Barbosa: [...] embora não decretada para este fim específico, 
a interceptação serve como prova dos crimes punidos com detenção, em vista da licitude 
da medida, que terminou por revelar fortuitamente também os crimes cuja pena é a 
reclusão, conexos àqueles e seu verdadeiro escopo. [...] 

E no Habeas Corpus nº 33.462/DF, de 27 de setembro de 2005, julgado no Superior 

Tribunal de Justiça e relatada pela Ministra Laurita Vaz, cuja ementa e trecho do voto da relatora 

se transcreve a seguir, ressaltando a importância da perfectibilização do contraditório: 

HABEAS CORPUS . PROCESSUAL PENAL. ABUSO DE AUTORIDADE. 
CORRUPÇÃO PASSIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MINISTÉRIO 
PÚBLICO. DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS. LEGITIMIDADE. ESCUTA 
TELEFÔNICA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LICITUDE. 1. 
[...] 3. Se o procedimento de interceptação da comunicação telefônica está, nos exatos 
termos da Lei n.º 9.296/96, em apenso ao processo criminal e a disposição das partes que 
poderão, sob o crivo do contraditório, levantar todas as questões relativas à validade 
dessa prova, não existe qualquer cerceamento de defesa. 4. É lícita a prova de crime 
diverso, obtida por meio de interceptação de ligações telefônicas de terceiro não 
mencionado na autorização judicial de escuta, desde que relacionada com o fato 
criminoso objeto da investigação. Precedentes. 5. Writ denegado. (grifo nosso) 

EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ: [...] Outrossim, como informa o acórdão 
vergastado, o procedimento investigatório está em apenso ao processo criminal 
instaurado em desfavor do paciente, à disposição das partes no juízo monocrático, nos 
exatos termos da Lei n.º 9.296/96, que regulamenta a interceptação de comunicações 
telefônicas. Desse modo, a validade desta prova está condicionada, ainda, à sua 
passagem pelo crivo do contraditório, onde a Defesa do Paciente poderá levantar todas 
as questões relativas a autenticidade das degravações, sendo temerário reconhecer, no 
momento, qualquer cerceamento de defesa, até porque demandaria reexame da matéria 
fático-probatória, impossível na via estreita do habeas corpus . Tratando-se da alegada 
ilicitude da prova, cumpre esclarecer que, de acordo com a melhor doutrina, é lícita a 
prova de crime diverso obtida por meio de interceptação de ligações telefônicas de 
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terceiro não mencionado na autorização judicial de escuta desde que relacionada com o 
fato criminoso objeto da investigação. [...] (grifo nosso e negrito original) 

Posição interessante foi a dotada no Habeas Corpus nº 78.420/SP, de 15 de abril de 

2008, julgado no Superior Tribunal de Justiça e relatado pelo Ministro Felix Fischer, cuja ementa 

é transcrita a seguir: 

EMENTA [...] I - Uma vez prolatado decisum condenatório, fica sem objeto o 
mandamus que objetiva a declaração de nulidade do auto de prisão em flagrante em 
desfavor do ora paciente (Precedentes). II - Além disso, quanto à alegada nulidade de 
interceptação telefônica, observe-se que, 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 seus órgãos investigatórios, violou a intimidade de alguém, o fez com respaldo 
constitucional e legal, motivo pelo qual a prova se consolidou lícita (v.g.: HC 
69.552/PR, 5ª Turma, de minha relatoria , DJ de 14/05/2007). In casu, restou 
evidenciado que, a partir de interceptações telefônicas autorizadas para verificação de 
delitos ocorridos no interior de estabelecimentos prisionais do Estado, a Polícia teria 
descoberto o envolvimento do paciente em delitos de tráfico e associação para o tráfico 
ilícito de entorpecentes. III – [...]. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, 
parcialmente concedida. (grifo nosso e negrito original) 

Desta feita, embora o ordenamento jurídico brasileiro não admita interceptação 

telefônica de prospecção, entendida esta como forma de investigação pré-crime, o resultado da 

quebra de sigilo telefônico diverso do objeto da investigação, quando se referir a crime futuro, 

ainda na fase de planejamento, não exigirá, para sua validade, a conexão com o objeto da medida 

de exceção, uma vez que a lei não faz tal exigência, nem o Estado pode ficar inerte sabendo da 

prática futura de crime, bem como a quebra se deu com autorização motivada e conforme a lei de 

regência, sendo, portanto, originada do lícito. 

Embora instigante e importante, o tema não recebeu tratamento mais aprofundado 

pela comissão de juristas reunida para elaborar o novo Código de Processo Penal brasileiro, que, 

como visto, prevê expressamente a revogação da lei nº 9.296/96, regulando a matéria hoje tratada 

por aquele diploma. 

Tanto que há apenas um dispositivo que, a contrario sensu, fornece subsídios para a 

solução do encontro fortuito de provas, indicando a conexão como critério adotado, assim 

redigido: “Art. 250. Na hipótese de a interceptação das comunicações telefônicas revelar indícios 

de crime diverso daquele para o qual a autorização foi dada e que não lhe seja conexo, a 
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autoridade deverá remeter ao Ministério Público os documentos necessários para as providências 

cabíveis.” 

Assim, a contraio sensu, não será necessária a remessa ao Ministério Público quando 

o crime descoberto casualmente for conexo ao crime que motivou o uso da interceptação 

telefônica, sendo, portanto, aceita a prova conexa. 

Se não conexo ao crime ensejador da medida, deverá a autoridade responsável pela 

interceptação, em vez de dar ciência ao juiz, como muitos doutrinadores propugnam, dar ciência 

ao Ministério Público para que este tome as providências cabíveis. Quais providências? 

Requisitar a instauração de inquérito policial, como previsto no artigo 20, inciso II, 

do projeto de lei nº 156/2009 (Projeto de novo Código de Processo Penal), valendo o encontro 

fortuito como notitia criminis; requisitar diligências investigativas à autoridade policial, 

conforme artigo 26, inciso IV, do projeto de lei nº 156/2009; a transcrição da conversa, conforme 

artigo 30, § 2º, do já citado projeto de lei; oferecer denúncia (artigo 35, inciso I); determinar 

arquivamento (artigo 37); requerer nova interceptação (artigo 237); etc. 

As circunstâncias do caso concreto dirão a melhor atitude a ser tomada. De início, 

requisição de instauração de inquérito policial e requerimento de nova interceptação parecem ser 

os mais plausíveis. 

A partir de todos os posicionamentos supra mencionados, adota-se, no presente 

trabalho posição no sentido de validar a prova encontrada fortuitamente que verse sobre crime 

grave, entendido este como crime que permita o uso de interceptação telefônica, 

independentemente de haver conexão, continência ou concurso de crimes. 

Em se tratando de delitos punidos com detenção ou menos, validar-se-á a prova desde 

que conexos com o crime objeto da investigação. E, caso o descobrimento verse sobre delito 

punido com detenção ou menos, ou seja, crimes considerados menos graves, e que existam sem 

qualquer liame com o crime objeto da investigação, o descobrimento casual servirá como notitia 

criminis à autoridade policial, que poderá, sendo o caso, dar início a uma nova persecução, com 

fim específico de apurar o crime descoberto. 

A razão das diferenciações é simples. 
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Uma vez violados os direitos à privacidade e à intimidade, não há razão, inicialmente, 

para a recusa de provas de quaisquer outros delitos porque uma coisa é a justificação para a 

autorização da quebra do sigilo, outra coisa é o aproveitamento do conteúdo da intervenção 

autorizada; tratando-se de material relativo à prova de crime, não se podendo argumentar com a 

justificação da medida, mas com a aplicação da lei. E nisso adotamos, com moderação, a posição 

de Eugênio Pacelli de Oliveira. 

Ademais, a autorização para a realização de interceptação telefônica retira o ilícito da 

conduta relativizante da garantia constitucional do sigilo das comunicações telefônicas. E nem se 

diga que o fato de o objeto da investigação ser determinado impede o conhecimento de fatos 

estranhos. Ocorre que, como medida excepcional, merece justificação excepcional, tomada esta 

como a investigação de delito grave. 

Contudo, uma vez elevada a proteção ao sigilo, nada mais tem que ver com os fatos 

encontrados, pois a proteção ao sigilo das telecomunicações é formal, não material. Como lembra 

Manuel da Costa Andrade (1997, p. 39), “a violação é punida em si, independentemente do 

conteúdo das informações ou da natureza dos dados devassados." 

Assim, aquele que intercepta comunicação telefônica sem autorização judicial comete 

o crime capitulado no artigo 10 da lei nº 9.296/96, independente do conteúdo interceptado, se 

uma ligação errada, um telefonema à farmácia para comprar um pacote de fraldas ou uma grande 

fraude fiscal. A interceptação sem autorização legal será crime, sem que se veja ou pergunte o 

conteúdo da conversa conhecida por esse meio. 

Desta feita, munida de autorização justificada, conforme todas as exigências da lei, 

inclusive o tempo pelo qual se prolongará a medida, nada que dela se tenha conhecimento será 

ilícito, mesmo que não verse sobre o assunto da investigação. 

Não obstante a observação acima, adverte Lenio Luiz Streck (2001, p. 56) que “[...] 

em face do direito constitucional da inviolabilidade das comunicações, não se justifica uma 

invasão da privacidade para combater pequenos delitos. O remédio não pode ser mais drástico 

do que a doença que pretenda combater!” 

Assim, em se tratando de crimes menos graves, ou seja, que não permitam a 

interceptação telefônica como meio de prova, não justifica a utilização da medida drástica, nem o 

aproveitamento de seus frutos como prova, se desconexos. 
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Cumpre, portanto, estabelecer uma gradação entre os tratamentos dados nas diversas 

hipóteses aventadas. Assim, tem-se: 

Prova encontrada causalmente que verse acerca de crimes punidos com reclusão será 

sempre aceita, independentemente de conexão, continência, ou concurso de crimes. Prova 

encontrada relativa a crime punido com detenção ou menos será admitida quando em conexão ou 

relação de continência com o crime objeto da investigação em que se deu a descoberta. Se, por 

outro lado, for sem relação qualquer com o crime-objeto da medida drástica, conexão ou 

continência, a prova descoberta por fruto do acaso será tomada como notitia criminis, suficiente 

para dar início a uma nova persecução penal, em que se buscará esclarecer tal fato, com seus 

meios próprios, pois o remédio não pode ser pior que a doença que se combate. 

Logo, exatamente por não ser ilícita, a descoberta inesperada será sempre 

aproveitável, ora como prova, ora como notitia criminis, nos termos acima postos. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Durante o desenvolvimento do presente trabalho, foi feita uma série de conclusões 

parciais, agora reunidas nesta última parte, compreendendo as informações mais pertinentes 

acerca do tema, sem pretensão de esgotamento. 

São os direitos da personalidade oponíveis contra todos, erga omnes, inclusive e 

principalmente contra o Estado. Porém, seu exercício não é ilimitado, uma vez que inexistem 

direitos subjetivos ilimitados, atribuídos ao exclusivo interesse do sujeito. 

Os conceitos de intimidade e privacidade, componentes dos direitos da personalidade, 

causam perplexidade na doutrina, que costuma utilizar referidas palavras ora como sinônimas, 

ora como manifestações de uma realidade maior. Podem ser lembradas expressões como a vida 

privada, segredo, sigilo, recato, reserva, intimidade da vida privada, e outros menos utilizados, 

como “privatividade” e “privaticidade”. Em geral, a intimidade seria mais restrita que a 

privacidade, estando contida nesta. 

Nos Textos Constitucionais, tradicionalmente, a proteção da intimidade e da vida 

privada ocorreu através da previsão de inviolabilidade de domicílio e do sigilo epistolar. Com a 

evolução tecnológica, sentiu-se a necessidade de aprimorar a legislação e as disposições 

constitucionais para proporcionar maior proteção à imagem das pessoas, à sua vida privada, à sua 

intimidade, etc. 

A inviolabilidade das comunicações é a regra, com possibilidade excepcional de 

quebra do sigilo. Dá-se uma interpretação teleológica ao inciso XII do artigo 5º da Constituição, 

entendendo-se que o constituinte pretendeu dar maior proteção às comunicações que guardassem 

maior grau de intimidade entre os interlocutores, estabelecendo critérios mais rígidos para estas 

se comparadas às demais hipóteses, pois não se admite interpretação estrita que entrave a 

realização plena do fim visado pelo Texto Constitucional e dentro da letra rigorosa deve se 

procurar seu objetivo, pois, atingindo-o, ter-se-á por perfeita a interpretação. 

O procedimento da interceptação telefônica posterga o contraditório (ciência/reação). 

Informação e participação são adiadas em virtude da natureza cautelar inaudita altera pars e da 
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obviedade da constatação de sua inutilidade, caso se desse conhecimento prévio da medida ao 

sujeito passivo. 

A interceptação telefônica, como constrição máxima, deve figurar como último meio, 

só podendo ser empregada a partir do momento em que se torne condição sem a qual seja 

impossível a elucidação do caso. 

A terzeità é elemento essencial da interceptação telefônica, que tem o periculum in 

mora e o fumus boni iuris (fumus comissi delicti) como pressupostos básicos. Sua finalidade é o 

combate à criminalidade sofisticada e grave, sendo a investigação criminal ou instrução 

processual penal em curso antecedentes indispensáveis e vedada a utilização para fins não 

criminais ou para prospecção de crimes.  

O rigor da delimitação do objeto é exigido para impedir diligências demasiadamente 

indeterminadas, o que poderia configurar interceptação de prospecção. A decisão que defere a 

interceptação telefônica deve contemplar concretos indícios de autoria ou participação e provas 

da materialidade do crime (art. 2º, I) que se investiga; que este seja punido com reclusão (art. 2º, 

III); que haja estrita necessidade (art. 2º, II, c/c art. 4º); descrição da situação objeto da 

investigação e qualificação, se possível, dos investigados (art. 2º, parágrafo único); os meios (art. 

4º); a forma de execução; a duração e intensidade; e a demonstração da proporcionalidade da 

medida no caso concreto face à gravidade do delito. 

O Projeto de Lei nº 156 de 2009 prevê, no artigo 682, expressamente, a revogação de 

toda a lei nº 9.296/96. Revogada, passaria o novo código a disciplinar a matéria. 

Aprovado da maneira como redigido o Anteprojeto, ter-se-á o seguinte quadro: 

informações estáticas (dados) regidas pela Seção II, informações em trânsito por ligações 

telefônicas regidas pela Seção III e informações em trânsito por qualquer meio que não seja 

ligação telefônica sem regramento legal. 

A prova proibida pode ser ilegítima ou ilícita. É ilegítima quando infringe normas de 

direito processual. A sanção se encontra na própria lei processual. É ilícita, ou ilicitamente 

obtida, quando colhida com infração a normas ou princípios de direito material – sobretudo de 

direito constitucional. Quando violado o direito material, surge a respectiva sanção legal própria. 

O processo, até pouco tempo atrás, era alheio a esta violação. Atualmente, a prova ilícita é 

vedada expressamente no artigo 5º, inciso LVI, da Constituição. 
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Tal vedação aparentemente lançaria uma pá de cal sobre o assunto, mas é possível o 

surgimento de situações que mitiguem o preceito e o princípio da proporcionalidade, que visa à 

eliminação do excesso na ação do Estado e nas ações dos particulares, age, nestas situações, 

como fiel da balança. Além disso, a Constituição nada disse sobre as derivadas das ilícitas. 

A medida extrema da interceptação telefônica, se não realizada dentro dos parâmetros 

estabelecidos pela lei, é considerada meio ilícito de obtenção de prova, contaminando, portanto, a 

prova dela oriunda e tornando-a inadmissível no processo. 

Três momentos podem ser destacados no que concerne à interceptação telefônica: 

pré-Constituição de 1988, desta à lei nº 9.296/96 e pós-lei nº 9.296/96. Antes da Constituição de 

1988, havia declaração de sigilo aparentemente absoluta, sem menção a exceção, e a previsão de 

possibilidade de interceptação telefônica no artigo 57, alínea e, do Código Brasileiro de 

Telecomunicações, aceita pela doutrina em geral. Após a Constituição de 1988, admitida 

expressamente a exceção, estabeleceu a Constituição exigências mínimas para sua feitura. 

Contudo, entendeu o Supremo (HC nº 69912-0/RS) que o Código Brasileiro de 

Telecomunicações não atendia tais exigências, não tendo sido recepcionado e que o inciso XII do 

artigo 5º da Constituição não era auto-aplicável. 

Esse período de vácuo legislativo, da Constituição à vigência da lei nº 9.296/96, 

causou transtornos na persecução da alta criminalidade e deixou desprotegidos aspectos 

importantes do direito fundamental à intimidade e à privacidade. 

O encontro fortuito é uma das muitas omissões da lei nº 9.296/96 e não se esgota no 

quadro das interceptações telefônicas, pois tem relevância em outros meios de obtenção de prova 

de natureza excepcional. 

O tema nos remete à delimitação do objeto da atividade policial cuja realização 

depende de prévia autorização judicial, com detalhamento acerca, principalmente, do objetivo, 

como regra de garantia do cidadão contra eventuais abusos feitos durante a persecução estatal. 

Sinteticamente, encontro fortuito é a novação do objeto da autorização. 

Toda interceptação de comunicações telefônicas observará o disposto na lei. Não 

atendido o diploma regente, a interceptação é ilegal. E, estando fora da autorização judicial, o 

encontro fortuito seria considerado ilícito. 
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A doutrina elaborou critérios de aproveitamento dos fatos encontrados 

inesperadamente. Os autores são agrupados em três grupos. O primeiro e mais rigoroso, adota 

entendimento de que o encontro fortuito é inadmissível no bojo de qualquer processo, sendo 

composto por Damásio Evangelista de Jesus e Thiago Abud. O segundo congrega autores que 

propugnam a aceitação irrestrita e é formado por Eugênio Pacelli de Oliveira e Paulo Rangel. E o 

terceiro reúne doutrinadores que condicionam o aproveitamento a algum requisito de aceitação. 

Subdivide-se em três grupos, conforme o critério adotado: a) gravidade do crime descoberto (Ada 

Pellegrini Grinover, Manuel Monteiro Guedes Valente e César Dario Mariano Silva); b) conexão 

entre o objeto da medida e o crime descoberto (César Dario Mariano Silva, Antônio Scarance 

Fernandes, Marcellus Lima Polastri, Luiz Francisco Torquato Avolio, Antônio Santoro, Rodolfo 

Santos e Lênio Luiz Streck); c) adoção conjunta dos critérios anteriores (Vicente Greco Filho e 

Luiz Flávio Gomes). 

Já as mais altas Cortes Nacionais têm optado pelo critério da conexão, sendo 

aproveitada a prova encontrada fortuitamente mesmo que o crime descoberto seja punido com 

detenção. 

No que se refere à descoberta de crime novo ainda na fase de planejamento, embora o 

ordenamento jurídico brasileiro não admita interceptação telefônica de prospecção, o resultado da 

quebra de sigilo telefônico diverso do objeto da investigação, quando se referir a crime futuro, 

não exigirá, para sua validade, a conexão com o objeto da medida, pois a lei não faz tal exigência, 

nem o Estado pode ficar inerte sabendo da prática futura de crime. 

O tema não recebeu a atenção merecida pela comissão de juristas reunida para 

elaborar o novo Código de Processo Penal brasileiro, que adotou, numa interpretação a contrario 

sensu, o critério da conexão. 

Adota-se, neste trabalho, posição no sentido de validar a prova encontrada 

fortuitamente que verse sobre crime grave, entendido este como crime que permita o uso de 

interceptação telefônica, independentemente de haver conexão, continência ou concurso de 

crimes. Tratando-se de delitos punidos com detenção ou menos, validar-se-á a prova desde que 

conexos com o crime objeto da investigação. E, caso o descobrimento verse sobre delito punido 

com detenção ou menos que existam sem ligação com o crime objeto da investigação, o 

descobrimento servirá como notitia criminis à autoridade policial, que poderá, sendo o caso, dar 
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início a nova persecução, com fim específico de apurar o crime descoberto. Portanto, por não ser 

ilícita, a descoberta inesperada será sempre aproveitável, ora como prova, ora como notitia 

criminis. 
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ANEXO A – Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996 

 

 

LEI Nº 9.296, DE 24 DE JULHO DE 1996 – Regulamenta o inciso XII, parte final, 

do art. 5° da Constituição Federal. O  PRESIDENTE  DA   REPÚBLICA Faço saber que o 

Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova 

em investigação criminal e em instrução processual penal, observará o disposto nesta Lei e 

dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça. 

Parágrafo único. O disposto nesta Lei aplica-se à interceptação do fluxo de 

comunicações em sistemas de informática e telemática. 

 Art. 2° 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 máximo, com pena de 

detenção. 

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

objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo 

impossibilidade manifesta, devidamente justificada. 

Art. 3° A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo 

juiz, de ofício ou a requerimento: 

I - da autoridade policial, na investigação criminal; 

II - do representante do Ministério Público, na investigação criminal e na instrução 

processual penal. 

Art. 4° O pedido de interceptação de comunicação telefônica conterá a demonstração 

de que a sua realização é necessária à apuração de infração penal, com indicação dos meios a 

serem empregados. 
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§ 1° Excepcionalmente, o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado 

verbalmente, desde que estejam presentes os pressupostos que autorizem a interceptação, caso em 

que a concessão será condicionada à sua redução a termo. 

§ 2° O juiz, no prazo máximo de vinte e quatro horas, decidirá sobre o pedido. 

Art. 5° A decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, indicando também a 

forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de quinze dias, renovável por 

igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. 

Art. 6° Deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os procedimentos de 

interceptação, dando ciência ao Ministério Público, que poderá acompanhar a sua realização. 

§ 1° No caso de a diligência possibilitar a gravação da comunicação interceptada, será 

determinada a sua transcrição. 

§ 2° Cumprida a diligência, a autoridade policial encaminhará o resultado da 

interceptação ao juiz, acompanhado de auto circunstanciado, que deverá conter o resumo das 

operações realizadas. 

§ 3° Recebidos esses elementos, o juiz determinará a providência do art. 8° , ciente o 

Ministério Público. 

Art. 7° Para os procedimentos de interceptação de que trata esta Lei, a autoridade 

policial poderá requisitar serviços e técnicos especializados às concessionárias de serviço 

público. 

Art. 8° A interceptação de comunicação telefônica, de qualquer natureza, ocorrerá em 

autos apartados, apensados aos autos do inquérito policial ou do processo criminal, preservando-

se o sigilo das diligências, gravações e transcrições respectivas. 

Parágrafo único. A apensação somente poderá ser realizada imediatamente antes do 

relatório da autoridade, quando se tratar de inquérito policial (Código de Processo Penal, art.10, § 

1°) ou na conclusão do processo ao juiz para o despacho decorrente do disposto nos arts. 407, 

502 ou 538 do Código de Processo Penal. 

Art. 9° A gravação que não interessar à prova será inutilizada por decisão judicial, 

durante o inquérito, a instrução processual ou após esta, em virtude de requerimento do 

Ministério Público ou da parte interessada. 
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Parágrafo único. O incidente de inutilização será assistido pelo Ministério Público, 

sendo facultada a presença do acusado ou de seu representante legal. 

Art. 10. 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. 

Pena: reclusão, de dois a quatro anos, e multa. 

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 24 de julho de 1996; 175º da Independência e 108º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Nelson A. Jobim 
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ANEXO B – Seções II a VII do PLS nº 156/2009 

 

 

Seção II 

Do acesso a informações sigilosas 

Art. 229. O acesso a informações sigilosas, para utilização como prova no processo 

penal, dependerá de ordem judicial, devendo ser o pedido formulado pela autoridade policial ou 

pelo Ministério Público, na fase de investigação, ou por qualquer das partes, no curso do processo 

judicial, indicando: 

I – a existência de indícios razoáveis da prática de infração penal que admita a 

providência; 

II – a necessidade da medida, diante da impossibilidade de obtenção da prova por 

outros meios; 

III – a pertinência e a relevância das informações pretendidas para o esclarecimento 

dos fatos. 

Art. 230. Autuado o pedido em autos apartados e sob segredo de justiça, o juiz das 

garantias, na fase de investigação, ou o juiz da causa, no curso do processo penal, decidirá 

fundamentadamente em 48 (quarenta e oito) horas e determinará, se for o caso, que o responsável 

pela preservação do sigilo apresente os documentos em seu poder, fixando prazo razoável, sob 

pena de apreensão. 

Art. 231. Os documentos que contiverem informações sigilosas serão autuados em 

apartado, sob segredo de justiça, sendo acessíveis somente ao juiz, às partes e a seus 

procuradores, que deles não poderão fazer outro uso senão o estritamente necessário para a 

discussão da causa. 

Art. 232. A violação do dever de sigilo previsto nesta seção sujeitará o infrator às 

penas previstas na legislação pertinente. 

Seção III 

Da interceptação das comunicações telefônicas 
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Subseção I 

Disposições gerais 

Art. 233. Esta Seção disciplina a interceptação, por ordem judicial, de comunicações 

telefônicas, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 

Art. 234. O sigilo das comunicações telefônicas compreende o conteúdo de 

conversas, sons, dados e quaisquer outras informações transmitidas ou recebidas no curso das 

ligações telefônicas. 

§1º Considera-se interceptação das comunicações telefônicas a escuta, gravação, 

transcrição, decodificação ou qualquer outro procedimento que permita a obtenção das 

informações e dados de que trata o caput deste artigo. 

§2º Quanto aos registros de dados estáticos referentes à origem, destino, data e 

duração das ligações telefônicas, igualmente protegidos por sigilo constitucional, observar-se-ão 

as disposições do Capítulo III, Seção II, Título VIII, deste Livro. 

Art. 235. A interceptação de comunicações telefônicas não será admitida na 

investigação ou instrução processual de infrações penais cujo limite mínimo da pena privativa de 

liberdade cominada seja igual ou inferior a 1 (um) ano, salvo: 

I – quando a conduta delituosa for realizada exclusivamente por meio dessa 

modalidade de comunicação; 

II – no crime de formação de quadrilha ou bando. 

Art. 236. Em nenhuma hipótese poderão ser utilizadas para fins de investigação ou 

instrução processual as informações resultantes de conversas telefônicas entre o investigado ou 

acusado e seu defensor, quando este estiver no exercício da atividade profissional. 

Seção IV 

Do pedido 

Art. 237. O pedido de interceptação de comunicações telefônicas será formulado por 

escrito ao juiz competente, mediante requerimento do Ministério Público ou da defesa, ou por 

meio de representação da autoridade policial, ouvido, neste caso, o Ministério Público, e deverá 

conter: 
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I – a descrição precisa dos fatos investigados; 

II – a indicação de indícios suficientes de materialidade do crime investigado; 

III – a qualificação do investigado ou acusado, ou esclarecimentos pelos quais se 

possa identificá-lo, salvo impossibilidade manifesta devidamente justificada; 

IV – a demonstração da estrita necessidade da interceptação e de que informações 

essenciais à investigação ou instrução processual não poderiam ser obtidas por outros meios; 

V – a indicação do código de identificação do sistema de comunicação, quando 

conhecido, e sua relação com os fatos investigados; 

VII – a indicação do nome da autoridade responsável por toda a execução da 

diligência. 

Art. 238. O requerimento ou a representação será distribuído e autuado em separado, 

sob segredo de justiça, devendo o juiz competente, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, 

proferir decisão fundamentada, que atentará para o preenchimento, ou não, de cada um dos 

requisitos previstos no artigo anterior, indicando, se a interceptação for autorizada, o prazo de 

duração da diligência. 

§1º Excepcionalmente, o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado 

verbalmente, desde que estejam presentes os pressupostos que autorizem a interceptação, caso em 

que a concessão será condicionada à sua redução a termo, e observadas as seguintes hipóteses: 

I – quando a vida de uma pessoa estiver em risco, podendo o juiz dispensar 

momentaneamente um ou mais requisitos previstos no art. 237; 

II – durante a execução da diligência, caso a autoridade responsável pela investigação 

tome conhecimento de que o investigado ou acusado passou a fazer uso de outro número, código 

ou identificação em suas comunicações, havendo urgência justificável. 

§2º Despachado o pedido verbal, os autos seguirão para manifestação do Ministério 

Público e retornarão ao juiz, que, em seguida, reapreciará o pedido. 

Art. 239. Contra decisão que indeferir o pedido de interceptação caberá agravo, na 

forma do art. 463, podendo o relator na instância ad quem, em decisão fundamentada, autorizar 

liminarmente o início da diligência. 



95 

 

Parágrafo único. O agravo tramitará em segredo de justiça e será processado sem a 

oitiva do investigado ou acusado, a fim de resguardar a eficácia da investigação. 

Subseção I 

Dos prazos 

Art. 240. O prazo de duração da interceptação não poderá exceder a 60 (sessenta) 

dias, permitida sua prorrogação por igual período, desde que continuem presentes os pressupostos 

autorizadores da diligência, até o máximo de 180 (cento e oitenta) dias ininterruptos, salvo 

quando se tratar de crime permanente, enquanto não cessar a permanência. 

§1º O prazo correrá de forma contínua e ininterrupta e será contado a partir da data do 

início da interceptação, devendo a prestadora responsável comunicar imediatamente este fato ao 

juiz, por escrito. 

§2º Para cada prorrogação será necessária nova decisão judicial fundamentada, 

observado o disposto no caput deste artigo. 

Seção V 

Do cumprimento da ordem judicial 

Art. 241. Do mandado judicial que determinar a interceptação de comunicações 

telefônicas deverá constar a qualificação do investigado ou acusado, quando identificado, ou o 

código de identificação do sistema de comunicação, quando conhecido. 

§1º O mandado judicial será expedido em 2 (duas) vias, uma para a prestadora 

responsável pela comunicação e outra para a autoridade que formulou o pedido de interceptação. 

§2º O mandado judicial poderá ser expedido por qualquer meio idôneo, inclusive o 

eletrônico ou similar, desde que comprovada sua autenticidade. 

Art. 242. A prestadora de serviços de telecomunicações deverá disponibilizar, 

gratuitamente, os recursos e meios tecnológicos necessários à interceptação, indicando ao juiz o 

nome do profissional que prestará tal colaboração. 

§1º A ordem judicial deverá ser cumprida no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de multa diária até o efetivo cumprimento da diligência, sem prejuízo das demais 

sanções cabíveis. 
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§2º No caso de ocorrência de qualquer fato que possa colocar em risco a continuidade 

da interceptação, incluindo as solicitações do usuário quanto à portabilidade ou alteração do 

código de acesso, suspensão ou cancelamento do serviço e transferência da titularidade do 

contrato de prestação de serviço, a prestadora deve informar ao juiz no prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) horas contadas da ciência do fato, sob pena de multa diária, sem prejuízo das 

demais sanções cabíveis. 

Art. 243. A execução das operações técnicas necessárias à interceptação das 

comunicações telefônicas será fiscalizada diretamente pelo Ministério Público. 

Seção VI 

Do material produzido 

Art. 244. Findas as operações técnicas, a autoridade encaminhará, no prazo máximo 

de 60 (sessenta) dias, ao juiz competente, todo o material produzido, acompanhado de auto 

circunstanciado, que detalhará todas as operações realizadas. 

§1º Decorridos 60 (sessenta) dias do encaminhamento do auto circunstanciado, o juiz, 

ouvido o Ministério Público, determinará a inutilização do material que não interessar ao 

processo. 

§2º A inutilização do material será assistida pelo Ministério Público, sendo facultada 

a presença do acusado ou da parte interessada, bem como de seus representantes legais. 

Art. 245. Recebido o material produzido, o juiz dará ciência ao Ministério Público 

para que requeira, se julgar necessário, no prazo de 10 (dez) dias, diligências complementares. 

Art. 246. Não havendo requerimento de diligências complementares ou após a 

realização das que tiverem sido requeridas, o juiz intimará o investigado ou acusado para que se 

manifeste, fornecendo-lhe cópia identificável do material produzido exclusivamente em relação à 

sua pessoa. 

Art. 247. Conservar-se-á em cartório, sob segredo de justiça, as fitas magnéticas ou 

quaisquer outras formas de registro das comunicações interceptadas até o trânsito em julgado da 

sentença, quando serão destruídos na forma a ser indicada pelo juiz, de modo a preservar a 

intimidade dos envolvidos. 

Seção VII 
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Disposições finais 

Art. 248. Finda a instrução processual, dar-se-á ciência a todas as pessoas que tiveram 

conversas telefônicas interceptadas, tenham ou não sido indiciadas ou denunciadas, salvo se o 

juiz entender, por decisão fundamentada, que a providência poderá prejudicar outras 

investigações em curso. 

Art. 249. As dúvidas a respeito da autenticidade ou integridade do material produzido 

serão dirimidas pelo juiz. 

Art. 250. Na hipótese de a interceptação das comunicações telefônicas revelar 

indícios de crime diverso daquele para o qual a autorização foi dada e que não lhe seja conexo, a 

autoridade deverá remeter ao Ministério Público os documentos necessários para as providências 

cabíveis. 

Art. 251. As informações obtidas por meio da interceptação de comunicações 

telefônicas realizada sem a observância dos procedimentos definidos no presente Capítulo não 

poderão ser utilizadas em nenhuma investigação, processo ou procedimento, seja qual for sua 

natureza. 

 

 


