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RESUMO 

Análise sobre a possibilidade jurídica de utilização das provas licitamente colhidas 
por meio de interceptação telefônica, realizada em processo penal ou em instrução 
processual penal, em processo de improbidade administrativa através do instituto 
processual denominado prova emprestada. Exposição sobre as principais notas do 
direito fundamental à intimidade, caracterização do direito ao sigilo das 
comunicações telefônicas como manifestação do direito à intimidade, exame das 
hipóteses constitucionais de exceção ao sigilo das comunicações telefônicas, 
investigação da natureza jurídica e do regime jurídico das interceptações telefônicas, 
delimitação das condições de eficácia e validade da prova emprestada e, finalmente, 
conclusão pela admissibilidade da utilização dos resultados obtidos mediante 
interceptação telefônica como prova emprestada em processo de improbidade 
administrativa. 
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ABSTRACT 

Analyses about the juridical possibility of using proofs legally get by telephonic 
interception in public management improbity process by the process institute called 
borrowed proof. Exposition about the principals notes of the fundamental right to 
intimacy, characterization of the right to seal in the telephonic communications as a 
manifestation of the right to intimacy, exam the constitutional hypothesis of exception 
to the telephonic communications’ seal, investigation of the juridical nature and the 
juridical regime of telephonic conversation’s interception, delimitation of efficacy and 
validity of borrowed proof’s and, finally, conclusion about the admissibility  of the 
results achieved by telephonic conversation’s interception as a borrowed proof in a 
public management improbity process.  
 

 

Keywords:  Fundamental right to the intimacy. Seal of telephonic communications. 
Telephonic interception. Borrowed proof.  Public management improbity. 
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INTRODUÇÃO 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 tutelou 

expressamente o sigilo das comunicações telefônicas em seu art. 5°, inciso XII, o 

qual conta com a seguinte previsão, litteris: 

Art. 5°, (...), XII – é inviolável o sigilo da corr espondência e das 
comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, 
salvo, no último caso, por ordem judicial e na forma que a lei estabelecer 
para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 

O sigilo das comunicações telefônicas apresenta-se como desdobramento do 

direito à intimidade. Buscou o constituinte originário resguardar a personalidade dos 

cidadãos, protegendo-os da ingerência ilegítima do Estado e de terceiros. É patente 

o seu caráter de liberdade pública. 

Embora consagrado pela Constituição da República como um direito 

fundamental, o direito ao sigilo das comunicações telefônicas não encerra em si um 

valor absoluto. Tanto é que o Texto Constitucional explicitamente o excepciona ao 

admitir a interceptação telefônica desde que presentes três requisitos: a) ordem 

judicial; b) finalidade de investigação criminal ou instrução processual penal; c) nas 

hipóteses e na forma que lei estabelecer. 

O inciso XII do art. 5° da Carta Magna ganhou plena  eficácia com a edição da 

Lei n° 9.296/96, a qual consolidou a intenção do co nstituinte em restringir a 

decretação da interceptação telefônica para as hipóteses em que a finalidade da 

diligência seja apurar fato de natureza criminal. Dessa forma, prima facie, o sistema 
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jurídico brasileiro autoriza a interceptação das comunicações telefônicas como meio 

de prova utilizável somente em investigação criminal ou instrução processual penal. 

Ocorre que uma mesma conduta poderá corresponder a crime definido na 

legislação penal e a ato de improbidade previsto na Lei n°8.429/92. Diante do 

princípio da independência das instâncias, nada impede que o mesmo fato seja 

concomitantemente apurado nas esferas criminal e cível. Não raramente, um ilícito 

penal, especialmente aqueles capitulados no Título XI do Código Penal Brasileiro – 

Dos crimes contra a Administração Pública, também encontrará tipificação correlata 

a um ato de improbidade. 

Neste ponto, imperioso indagar-se: é admissível a utilização de conteúdo 

de uma interceptação telefônica já produzida em inv estigação criminal ou 

instrução processual penal para fazer prova em proc esso que visa apurar ato 

de improbidade administrativa?  

A este respeito já repousaram as reflexões da Professora Ada Pellegrini 

Grinover: 

Suponha-se, então, que, num processo cível, alguém invoque prova 
produzida em processo penal anterior, entre as mesmas partes (v.g., vítima 
e acusado, ou Ministério Público e Acusado), resultado de interceptação 
lícita. Será o caso, por exemplo, de processo-crime em que se apurem fatos 
relevantes para a dedução da pretensão relativa às sanções aplicáveis aos 
agentes públicos nos casos de improbidade (Lei n.8.429, de 2.06.92). 

Poderá, em casos como esse, ter eficácia a prova emprestada, embora 
inadmissível sua obtenção no processo não-penal?1. 

Verifica-se que há na hipótese verdadeira tensão entre direitos e bens 

constitucionais. De um lado o direito à intimidade e ao sigilo das comunicações 

telefônicas, de outro o princípio da moralidade administrativa e o interesse público 

                                                 
1 GRINOVER, Ada Pellegrini.  O regime brasileiro das interceptações telefônicas .  Revista de 
Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 207, jan./mar. 1997, p. 37. 
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no acertamento judicial da verdade. Não se pode estabelecer uma regra geral de 

prevalência do interesse individual sobre o interesse público ou vice-versa. A 

solução para o conflito será fornecida mediante a compatibilização dos valores 

envolvidos. 

A par disso, considerando que a produção de prova no processo cível e penal 

segue basicamente as mesmas diretrizes, não se pode eliminar de plano a hipótese 

de ser emprestado ao processo de improbidade administrativa, cuja natureza é 

nitidamente cível, o conteúdo de interceptação telefônica legalmente decretada em 

investigação criminal ou instrução processual penal. 

Entretanto, a questão se revela sobremaneira complexa por não se tratar de 

impasse meramente processual. 

Acontece que na Constituição Federal vigente consta proibição expressa à 

obtenção de prova por meio ilícito (art. 5°, inciso  LVI). Em última análise, está-se a 

analisar a possibilidade jurídica de que prova colhida por meio de interceptação 

telefônica licitamente operada em procedimento criminal seja válida e eficazmente 

utilizada em processo de improbidade administrativa, enfocando a disciplina legal do 

empréstimo de provas no sistema processual brasileiro. 

Em meio a muitas divergências doutrinárias e jurisprudenciais sobre a 

matéria, insere-se o presente estudo. 

 



1 O DIREITO FUNDAMENTAL À INTIMIDADE  

1.1 Direitos fundamentais: origem, positivação e co nceito 

É precisamente a racionalidade que distingue o homem dos demais seres. 

Valendo-se da lição de Spinoza2, a racionalidade é o elemento individualizador que 

faz com que o homem exista e se diferencie de todo e qualquer ser, sendo essa a 

característica permanente e determinante da sua essência humana. 

Como desdobramento da racionalidade, o homem é único ser capaz de, ao 

mesmo tempo, ser sujeito e objeto de sua cognição. Sua consciência permite 

conhecer a si mesmo no plano abstrato. 

Registra-se com freqüência que os primeiros pensadores a se ocuparem da 

investigação da natureza humana foram os sofistas (século V a.C.), aos quais se 

atribui o feito de terem operado “uma verdadeira revolução espiritual, deslocando o 

eixo da reflexão filosófica da physis e do cosmos para o homem e aquilo que 

concerne à vida do homem como membro de uma sociedade”3 (grifo original). A 

partir desse momento o homem passou a ser objeto de suas próprias cogitações, 

procurando os estudiosos de diversas épocas determinar-lhe os fundamentos 

últimos. 

                                                 
2 SPINOZA apud VASCONCELOS, Arnaldo. Teoria da norma jurídica . 5. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2002, p. 48: “Digo que pertence à essência de uma coisa aquilo que, sendo dado, faz 
necessariamente com que a coisa exista, e que, sendo suprimido, faz necessariamente com que a 
coisa não exista”. 
3 REALE, Giovani, ANTISERI, Dario. História da Filosofia, vol. 1 : Antiguidade e Idade Média. São 
Paulo: Ed. Paulus, 1990, p. 73. 
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Obviamente, o conhecimento que o homem tem de si não é estático. Ao 

contrário, está em constante evolução e necessariamente influenciando por 

condições objetivas e materiais (reais e históricas) e condições subjetivas ou ideais. 

As primeiras dizem respeito às estruturas prevalentes em determinada sociedade, 

sejam elas econômicas, políticas, religiosas etc. As segundas são atinentes ao 

pensamento filosófico dominante em determinada época. O certo é que a concepção 

que se tem do ser humano defluirá inevitavelmente da interação desses dois fatores, 

representado um valor em constante aprimoramento. 

O Direito, fenômeno social por excelência e anterior ao Estado e até mesmo à 

escrita, inevitavelmente cogitará dos interesses humanos e, neste passo, refletirá a 

consciência que a humanidade tem de si. O que se tem é que a noção de direitos 

humanos, ínsitos à sua própria dignidade, nem sempre foi prestigiada pelo direito, 

mas é possível admitir que a identificação dos direitos dessa envergadura nasce 

juntamente com a busca dos fundamentos da norma jurídica. 

Comumente se anota que o antecedente mais “remoto da doutrina dos 

direitos fundamentais é, na Antiguidade, a referência a um Direito superior, não 

estabelecido pelos homens, mas dado a este pelos deuses”4. Atribui-se ao poeta 

dramático grego Sófocles, em sua peça Antígona, o feito de ter sido o primeiro 

pensador a fazer alusão à existência de um Direito Natural, dádiva das entidades 

divinas, indissociável à figura do homem. 

Entretanto, os direitos humanos conhecidos na Antiguidade, tais como a 

proteção à vida, à integridade física, à propriedade privada, entre outros, destoam da 

concepção moderna desses direitos. Tal diferença, como afirmado anteriormente, 

                                                 
4 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais . 7. ed. São Paulo: Ed. 
Saraiva, 2005, p.9. 



 15

decorre da realidade de que o conteúdo dos direitos inerentes à condição humana 

varia de acordo com a concepção de ser humano predominante em determinada 

época. 

Na Antiguidade, tanto no oriente quanto no ocidente, o direito não protegia 

indeterminadamente todas as pessoas de determinada sociedade, mas apenas 

determinadas camadas. O entendimento então dominante era o de que cada homem 

valia diferentemente. 

A tutela jurídica a esse universo restrito de pessoas não decorria do valor 

delas enquanto seres humanos, mas tão-somente de sua origem e da significação 

econômica de sua classe. Nesse período, por se afirmar a superioridade natural de 

uns homens sobre outros, admitia-se, segundo os lapidares ensinamentos de Almir 

de Oliveira, 

a escravidão e o comércio de pessoas, a pena capital, as penas cruéis, a 
tortura e tratamentos cruéis de pesos e acusados de delitos, e a 
inferioridade da mulher com sua conseqüente sujeição total ao homem (...) 
Não conheciam ou não toleravam a liberdade de culto, a liberdade de 
expressão do pensamento e a livre escolha do governo pelos governados, 
visto como se organizavam segundo a concepção teológica de poder, pela 
qual este emanava diretamente da divindade e se comunicava diretamente 
ao soberano, ao qual devia se sujeitar o povo5. 

Sem maiores dificuldades, nota-se que na Antiguidade a noção que se tinha 

de direitos humanos era bastante incipiente se comparada aos moldes atuais. Há 

autores que chegam inclusive a afirmar a inexistência de direitos do homem na 

Antiguidade6. Isso se deve ao fato de àquela época serem ainda bastante tímidas as 

noções de igualdade e humanidade. O notável constitucionalista lusitano J. J. 

Gomes Canotilho nos esclarece que nesse período “a idéia de igualdade dos 

                                                 
5 OLIVEIRA, Almir de. Curso de Direitos Humanos . São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1997, pp. 
100-101. 
6 Cf. CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição . 3. ed. Coimbra: 
Ed. Almedina, 2003, p. 356. 
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homens, assente numa dimensão individual e cosmológica, não conseguiu 

ultrapassar o plano filosófico e converter-se em categoria jurídica e, muito menos, 

em medida natural da comunidade social”7. 

É na Idade Média, com o desenvolvimento da doutrina cristã, que 

efetivamente são lançadas as bases filosóficas dos direitos fundamentais. Opera-se 

verdadeira evolução da concepção de homem à medida que se passa a reconhecer 

a idéia universalizante de pessoa humana.  

Ensina o pensamento cristão que “Deus criou o homem à sua imagem e 

semelhança” (Gen. 1, 26-27). Sustenta que Deus é a origem comum de todos os 

homens, de onde emana o entendimento de que a personalidade humana encerra 

igual valor, independentemente da origem e expressão econômica do indivíduo. 

Almir de Oliveira, em lúcida observação nos leciona que 

O advento do cristianismo trouxe para os fundamentos do Direito 
contribuição inovadora, baseada na sua noção de homem, fundada nos 
princípios da dignidade intrínseca do ser humano, da fraternidade humana e 
na igualdade essência de todos por sua origem comum8. 

É neste momento da história humana que se lança a matriz ética dos direitos 

fundamentais: a dignidade eminente da pessoa humana, que advém da aspiração à 

universalidade que está presente na doutrina cristã. Bem que, na medida em que 

predominava a concepção teocêntrica do mundo, se entendia que a dignidade da 

pessoa humana tinha origem na semelhança do homem com Deus. 

Durante a Idade Média foram elaboradas diversas declarações de direitos 

com o intuito de proteger a dignidade da pessoa humana, tais como os Concílios de 

Toledo de 638 e 653, a Magna Carta de 1215, firmada pelo rei inglês João Sem 

                                                 
7 Ibidem, p 357. 
8 OLIVEIRA. Ob. cit., p. 107 
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Terra, as Pragmáticas de Fernando e Isabel de Castela, em 1480, entre outros 

documentos formais. Entretanto, mesmos os direitos veiculados por essas 

declarações não tinham a formulação dos direitos fundamentais como hoje são 

concebidos, pois ainda não se tratavam de direitos dirigidos a todos os homens, 

constituindo-se acordos circunstanciais e de alcance limitado através dos quais se 

atribuíam e reconheciam privilégios a determinados grupos de pessoas. Ademais, a 

eficácia desses direitos estava sempre subordinada à aquiescência do soberano. 

Ainda nesse momento histórico não se concebia a igualdade dos homens em 

abstrato, de modo que os direitos inerentes à condição humana ainda eram restritos 

a restritos a determinados setores da sociedade. 

O germe da noção de direitos humanos que se tem hoje aparece 

historicamente no final da Idade Média. Em oposição à visão teocêntrica do mundo, 

desenvolve-se nos séculos XV e XVI o movimento humanista, denominado pelos 

historiadores como Renascença, pelo qual se permitiu ao homem compreender o 

mundo pela lógica e não mais pela fé. Empreendia-se a valorização do indivíduo, 

situando-o no centro dos acontecimentos. 

Paradoxalmente, neste mesmo momento histórico em que se passa 

compreender o homem como um ser dotado de liberdade e dignidade próprias, 

ressurge a doutrina do direito divino dos reis e do absolutismo, sustentada nas 

doutrinas de Maquiavel, Hobbes e Bossuet. 

Formavam-se os Estados Modernos, freqüentemente revestido de caráter 

autoritário e no qual o poder estava totalmente concentrado nas mãos dos reis. O rei 

era a própria fonte de seu poder e governava de acordo com seu arbítrio, 

basicamente sem nenhuma limitação ao seu poder. 
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O resultado não poderia ser outro: as sociedades governadas por esses 

Estados absolutos se viram alvo de constantes lesões a direitos elementares à sua 

própria dignidade. O poder sem-limites dos soberanos não raramente desaguava na 

intolerância religiosa, na concessão de privilégios legais e judiciários a determinadas 

classes da sociedade e na lesão a direitos elementares, tais como a propriedade, 

intimidade e a própria vida. 

A partir de então, começam a surgir, sobretudo na Inglaterra, inúmeras 

Declarações de Direitos direcionadas à proteção das liberdades individuais, a citar o 

Petition of Rights (Petição de Direitos) de 1628, Habeas Corpus Act de 1679 e Bill of 

Rights (Declaração de Direitos) de 1689. Assim como ocorreu com a Magna Charta 

Libertatum de 1215, essas declarações eram de juridicidade questionável, visto que 

sua eficácia estava subordinada ao arbítrio da autoridade estatal. Ante a falta de 

juridicidade, tinham esses documentos natureza meramente política. 

Diante desse quadro, no século XVIII eclodiram vários movimentos liberais 

(Revolução Francesa, Revolução Gloriosa Inglesa e a Revolução Americana), 

inspirados nas correntes filosóficas do contratualismo, individualismo e iluminismo, 

que objetivavam declarar liberdades e direitos ao tempo em fixariam limites ao poder 

político.  

Dessas revoluções liberais resultou a elaboração de novas Declarações de 

Direitos, marcadamente influenciadas pelo pensamento liberal propagado pelos 

iluministas, dentre as quais se podem destacar a Declaração Universal dos Direitos 

do Homem e do Cidadão, de 1789, decorrente da Revolução Francesa, e a 

Declaração de Direitos do Bom Povo de Virgínia, de 1776, decorrente da Revolução 

Americana. 
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Apenas com essas revoluções é que se inicia a fase de constitucionalização 

dos direitos fundamentais, os quais deixam de ser apenas reivindicações políticas e 

finalmente adquirem a natureza de norma jurídica. 

Evolui-se, então, para o Estado de Direito, também denominado Estado 

Constitucional, assim concebido como Estado limitado pelo Direito, sendo o poder 

exercido de acordo com direitos e garantias jurídicas estabelecidas previamente. A 

limitação de Estado se instrumentaliza justamente por uma Constituição que deve 

prever, no mínimo, a organização do poder estatal e a previsão de direitos e 

garantias fundamentais dos cidadãos. 

É somente com a inserção desses direitos ínsitos à natureza humana nas 

Constituições modernas que pode falar em direitos fundamentais em sentido 

jurídico-político, pois somente com a incorporação dos direitos humanos ao direito 

objetivo é que pode juridicizar a preservação da dignidade da pessoa humana. Com 

efeito, o grande constitucionalista pátrio Paulo Bonavides nos alerta que, em uma 

concepção mais restrita, os “direitos fundamentais são aqueles que o direito vigente 

qualifica como tais”9. 

Complementar é a lição de J. J. Gomes Canotilho, segundo quem os direitos 

fundamentais devem ser  estudados sob uma perspectiva de direitos jurídico-

positivos vigentes em uma ordem constitucional. O gênio português de forma 

irretocável afirma: 

A positivação de direitos fundamentais significa a incorporação na ordem 
jurídica positiva dos direitos considerados “naturais” e “inalienáveis” do 
indivíduo. Não basta qualquer positivação. É necessário assinalar-lhes a 
dimensão de Fundamental Rights colocados no lugar cimeiro das fontes de 
direito: as normas constitucionais. Sem esta positivação jurídica, os 

                                                 
9 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional . 10. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
2000, p. 514. 
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«direitos do homem são esperanças, aspirações, ideais, impulsos, ou, até, 
por vezes, mera retórica política», mas não direitos protegidos sob a forma 
de normas (regras e princípios) de direito constitucional 
(Grundrechtsnormen).10 

Percebe-se, com nitidez, que a caracterização dos direitos fundamentais 

necessariamente perpassa por um aspecto formal. 

Para que uma situação jurídica, objetiva ou subjetiva, possa ser qualificada 

como direito fundamental é insuficiente que apenas veicule igualdade, liberdade e 

dignidade humana. Para atingir a categoria de direito fundamental deve o direito 

estar dotado de status constitucional. 

Sob o aspecto material, é impossível conseguir determinar um conceito 

universal e acabado para os direitos fundamentais do homem. Tal dificuldade resulta 

da variação de valores e princípios que uma Constituição consagra conforme a 

ideologia, o lugar e o momento histórico, tornando impossível uma conceituação 

abstrata, com validade universal e absoluta, do conteúdo material dos diretos 

fundamentais. “Em suma, cada Estado tem seus direitos fundamentais 

específicos”11. 

Entretanto, a dificuldade demonstrada não nos impede de enxergar os direitos 

fundamentais como uma categoria universal, a qual tem por fundamento a 

racionalidade e a dignidade ínsita à natureza humana. 

O que se nos apresenta como essencial é ter sempre em mente que os 

direitos fundamentais são postulados que se destinam a proteger toda a sociedade 

política, de forma a permitir que cada homem a ela pertencente viva livre de 

qualquer forma de opressão. 

                                                 
10 CANOTILHO. Ob. cit., p. 353. 
11 BONAVIDES. Ob. cit., p. 515. 
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1.2 O direito fundamental à intimidade 

A natureza humana encerra em si duas dimensões distintas e 

complementares, de cuja interação dependem o desenvolvimento da personalidade 

e a satisfação dos interesses humanos. O homem possui, a um só tempo, uma vida 

interior e outra exterior. 

Atento a essa verdade, o Professor Arnaldo Vasconcelos com extrema 

precisão observa que “Livre, o homem pertence ao mesmo tempo a dois planos 

distintos, que se hão de compor, para que possa realizar seus fins. Como ser 

individual, é-para-si; na qualidade de ser social, é-para-o-outro”12. Ainda de acordo 

com o comentário esclarecedor do Professor Maurício Benevides, “o ser humano 

procura satisfazer dois interesses paralelos: como indivíduo, o interesse a uma 

existência livre; e como membro do consórcio humano, o interesse a um pleno 

desenvolvimento dentro na vida social”13. 

Em toda sociedade, segundo o entendimento uníssono dos antropólogos, há 

mecanismos de distanciamento social. Com efeito, não é exagero se afirmar que é 

natural e esperado que os homens busquem, em determinados momentos de sua 

vida, o distanciamento da sociedade. Não se quer aqui defender que nesses 

momentos o homem busque viver fora dela, aqui se concordado com vocação social 

do homem já enunciada por Aristóteles no século IV a.C14. De fato, a vida solitária é 

exceção. Entretanto, não se pode negar ser natural ao ser humano que em certos 

momentos ou diante de determinadas circunstâncias, busque o afastamento do 

                                                 
12 VASCONCELOS. Ob. cit., p. 12. 
13 BENEVIDES FILHO, Maurício. Direito à intimidade e o processo de investigação d e 
paternidade : direito à recusa ao exame hematológico. In: GUERRA FILHO, Willis Santiago (org.). 
Dos direitos humanos aos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, p. 159. 
14 Cf. ARISTÓTELES. A política . Rio de Janeiro: Ed. de Ouro, 1965, I. 9. 
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convívio social a fim de obter ou recuperar a tranqüilidade e a estabilidade 

necessárias ao desenvolvimento de sua personalidade humana. 

Sobre esse aspecto da natureza humana, veja-se a valiosa lição de Cyrlston 

Martins Valentino: 

O homem, muitas vezes, não deseja compartilhar fatos e informações 
particulares com terceiros. Outras vezes, necessita de um momento consigo 
mesmo para reflexão e meditação, ou simplesmente permanecer afastado 
da sociedade com o fim de obter a paz e tranqüilidade necessárias ao seu 
desenvolvimento material e, sobretudo, espiritual15. 

Esse aspecto interior do indivíduo é que se denomina vida privada, que, 

grosso modo, representa o modo particular de cada indivíduo existir. 

 

1.2.1 O direito à vida privada e o direito à intimidade: identidade de 

conceitos? 

De antemão, faz-se necessário anotar que não há na doutrina posição 

unânime quanto à diferenciação entre vida privada e intimidade. Tal confusão 

certamente advém da indistinta e corriqueira a utilização dessas expressões ao nível 

de senso comum. 

Não obstante a utilização de vida privada e intimidade como sinônimos, a 

doutrina, a exemplo de Paulo José da Costa Jr.16, tem empenhado visíveis esforços 

em estabelecer a diferença e o alcance de cada uma das expressões. Nessa 

investida destacam-se duas posições. 

                                                 
15 VALENTINO, Cyrlston Martins. As exceções ao sigilo das correspondências e comuni cações 
na Constituição de 1988 . Jus Navigandi, Teresina, ano 7, n. 65, maio 2003. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4029>. Acesso em: 22 set. 2006. 
16 Cf. COSTA JR., Paulo José da. Direito Penal na Constituição . 2. ed. São Paulo: Ed. Revista dos 
Tribunais, 1991, p. 200. 
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Maurício D’Olivo17 anota que o alemão Hubman edificou a teoria das esferas 

concêntricas  para relacionar intimidade e vida privada. Para o doutrinador 

teutônico, a personalidade humana abrange três círculos concêntricos, que, em 

ordem crescente do comprimento dos raios, são a Intimsphäre (esfera íntima), 

Geheimnisphäre (esfera do segredo) e Privatsphäre (esfera privada). 

No círculo de menor raio (Intimsphäre) estaria o âmbito da vida do indivíduo 

que este deseja manter em segredo, totalmente protegida do assédio de terceiros e 

do Estado. Com um pouco mais de amplitude, na esfera de tamanho intermediário 

(Geheimnisphäre) situar-se-ia uma parcela do segredo um pouco mais ampla, 

admitindo-se a presença de certas pessoas que fazem parte da vida cotidiana do 

indivíduo. “Apenas” a coletividade em geral estaria fora desse círculo interposto. Por 

fim, no círculo mais abrangente (Privatsphäre) de desenvolvimento da personalidade 

humana encontram-se os dados específicos de determinada pessoa, os quais são 

conhecidos não somente pelas pessoas que fazem parte do seu cotidiano, mas 

também pela coletividade que de alguma forma participa da vida dessa pessoa. 

O círculo de maior monta representa a vida privada, dentro da qual se 

colocaria necessariamente a intimidade segundo uma relação de especialidade. 

Em doutrina muito semelhante àquela desenvolvida por Hubman, René Ariel 

Dotti18 faz menção à existência de apenas dois círculos igualmente concêntricos. O 

de menor raio teria como conteúdo a intimidade, composta pelo segredo e pela 

reserva, ao passo que o de maior raio seria relativo à vida privada. 

                                                 
17 Cf. D'OLIVO, Mauricio.  O direito a intimidade na Constituição Federal de 1 988.  Cadernos de 
Direito Constitucional e Ciência Política, São Paulo, v. 4, n. 15, abr./jun. 1996, p. 192. 
18 DOTTI, René Ariel.  A proteção da vida privada e a liberdade de informa ção .  Revista dos 
Tribunais, São Paulo, v. 67, n. 514, ago. 1978, p. 67. 
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É simples observar que a dessemelhança entre as referidas teorias é 

bastante sutil e carece de efeitos jurídicos. É igualmente suave a tarefa de se 

identificar os pontos coincidentes entre os dois entendimentos, os quais nos 

interessarão mais de perto para o alcance dos fins deste estudo. 

Em primeiro lugar, parece ser pacífico que vida privada é gênero19 do qual a 

intimidade é eixo central, núcleo. Assim, a vida privada representa um campo que 

compreende o particular modo de ser e viver de cada ser humano, é dimensão da 

vida do indivíduo que se desenvolve fora das vistas do público. Por outras palavras, 

abrange “os aspectos que por qualquer razão não gostaríamos de ver cair no 

domínio público; é tudo aquilo que não deve ser objeto de direito à informação nem 

da curiosidade da sociedade moderna”20. 

Como bem assevera José Adércio Leite Sampaio, o destacado estudioso 

pátrio da matéria, 

A intimidade integra a vida privada, porém de uma forma muito mais 
dinâmica do que comumente apresentada; cuida-se de sua projeção no 
âmbito das informações pessoais, do relacionamento comunicativo do ser 
com os demais, enfim, de uma “autodeterminação informativa ou 
informacional”21. 

Tércio Sampaio Ferraz Júnior diferencia intimidade e vida privada valendo-se 

do critério do grau de exclusividade entre ambos. Para o Professor da 

Universidade de São Paulo, 

A intimidade é o âmbito exclusivo que alguém reserva para si, sem 
nenhuma repercussão social, nem mesmo ao alcance de sua vida privada, 
que, por mais isolada que seja, é sempre um viver entre os outros (na 
família, no trabalho, no lazer em comum). (...) Já a vida privada envolve a 

                                                 
19 Embora Maurício D’OLIVO registre a existência de corrente minoritária que entende ser a vida 
privada uma faceta do que integra o conceito de intimidade para fins jurídicos, p. 191. 
20 D'OLIVO. Ob. cit., p. 190. 
21 SAMPAIO, José Adércio Leite. Direito à intimidade e à vida privada : uma visão jurídica da 
sexualidade, da família, da comunicação e informações pessoas, da vida e da morte. Belo Horizonte: 
Del Rey, 1998, p. 351. 
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proteção de forma exclusivas de convivência (grifo original). (...) A vida 
privada pode envolver, pois, situações de opção pessoal (como a escolha 
do regime de bens do casamento) mas que, em certos momentos, podem 
requerer a comunicação a terceiros (na aquisição, por exemplo, de um bem 
imóvel). Por aí ela difere da intimidade, que não experiment a essa 
forma de repercussão 22. (grifei) 

Ainda, consoante ainda com a lição de Dotti23, a intimidade se caracteriza 

como a parcela secreta da vida de um indivíduo, na qual este tem o poder legal  de 

evitar os demais. É, portanto, formada por aquelas informações sobre as quais o 

indivíduo detém com exclusividade o poder de decidir se as resguardará para si ou 

se as divulgará para terceiros, não podendo ser compelido pelo Estado ou por quem 

quer que seja a revelar o conteúdo desses dados. 

Em segundo lugar, capta-se que a vida privada e intimidade são aspectos do 

direito à personalidade por serem intrínsecos à essência do indivíduo. São atributos 

do indivíduo e lhe servem para determinar o reconhecimento como certa e 

determinada pessoa. Como conseqüência lógica, tanto o direito à vida privada 

quanto o direito à intimidade possuem a natureza jurídica de direito 

personalíssimo24, ligados que estão à própria essência do indivíduo. 

A conseqüência jurídica desse enquadramento é o reconhecimento de que os 

direitos à vida privada e à intimidade destinam-se a resguardar a personalidade da 

pessoa humana, fazendo por merecer do Estado a adequada tutela frente às 

agressões porventura intentadas por ele (Estado) ou por terceiros. 

Pelo exposto, vê-se que o direito à intimidade e à vida privada não são 

conceitos jurídicos e filosóficos coincidentes. Há, porém, quem defenda que a 

                                                 
22 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio.  Sigilo de dados : o direito a privacidade e os limites à função 
fiscalizadora do estado.  Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, São Paulo, v. 1, n. 1, 
out./dez. 1992, p. 79. 
23 Cf. DOTTI. Ob. cit.,  p. 69. 
24 Segundo Rubens Limongi França o direito à intimidade compões os chamados direitos da 
personalidade, situados, didaticamente, na subdivisão Direito à Integridade Moral. 
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referida distinção carece de juridicidade e por tal motivo as expressões poderiam 

ser, inclusive, usadas como sinônimas25. 

Sou pela posição que sustenta serem o direito à intimidade e à vida privada 

figuras distintas. Aproximam-se, no entanto, enquanto direitos personalíssimos por 

natureza, e, como tais, imprescindíveis à realização de uma dimensão da existência 

humana, além de serem igualmente referenciadas pela dignidade da pessoa 

humana. Essa proximidade inegável não significa que se deva efetuar a redução dos 

dois institutos à mesma figura, devendo o intérprete reconhecer e identificar a 

autonomia de cada um desses direitos. 

 

1.2.2 Origem e fontes jurídico-positivas do direito à intimidade 

Na Antiguidade e na Idade Média não se tinha com nitidez a diferença entre 

público e privado, ocasião em que se separava apenas o que era de utilidade 

comum e o que era de utilidade dos particulares. Tal fato, todavia, não quer dizer 

que a intimidade dos membros das diversas sociedades não recebia proteção das 

ordens jurídicas correspondentes. O direito à intimidade recebia proteção jurídica a 

partir dos efeitos que radiavam de institutos clássicos já assentes pela dogmática 

jurídica, tais como o direito à honra e à propriedade. 

É somente na modernidade ocidental que o direito à intimidade deixa de ser 

tutelado reflexamente e passa a contar com proteção específica. 

Costuma-se a atribuir a sua formulação jurídica ao Juiz americano Cooley, 

que em 1873 o reconheceu como o direito de ser deixado em paz (the right of to be 

                                                 
25 Cf. D'OLIVO. Ob. cit., p. 190. 
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alone), e aos juristas Samuel Dennis Warren e Louis Dembitz Brandeis, que, em 

1980 nos Estados Unidos, publicaram na Harvard Law Review o artigo The right of 

privacy26 . Este estudo foi que, na verdade, inaugurou um novo sentido de proteção 

jurídica do direito à intimidade. 

Warren e Bradeis, cientes do assustador crescimento das cidades e do 

imenso progresso técnico conquistado no século XIX e desejosos de prevenir que o 

usos das conquistas da ciência e da técnica atentassem contra os direitos e 

liberdades democráticas, propuseram nova conceituação do direito da intimidade, 

desta vez não mais pautado em bases físicas (propriedade, honra, imagem, 

inviolabilidade do domicílio), mas na inviolabilidade da personalidade27. Estavam 

lançadas as bases para a proteção específica dos sentimentos, emoções e 

sensações individuais. 

Desde então, o direito à intimidade tem sido expressa e autonomamente 

tutelado em diversos Estados Ocidentais. A título de ilustração, podemos mencionar 

que nos Estados Unidos da América referido direito é denominado de the right of 

privacy ou the right to be alone. Na França, droit à la vie privée. Na Itália, diritto alla 

riservatezza. Na Espanha, derecho a la esfera secreta.  Na Alemanha, Intimsphäre. 

Em Portugal, proteção à intimidade da vida privada e direito à zona de intimidade da 

esfera privada. Por fim, no Brasil28, como de costume, não se varou das 

denominações estrangeiras, recebendo referido direito a denominação de direito à 

                                                 
26 Cf. MIRANDA, Rosâgelo R. Tutela constitucional do direito a proteção da próp ria vida privada .  
Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, São Paulo, v. 3, n. 13, out./dez. 1995, p. 164. 
27 Cf. SAMPAIO. Ob. cit., p. 57. 
28 Cf. POPP, Carlyle.  Aids e a tutela constitucional da intimidade .  Revista de Informação 
Legislativa, Brasília, v. 29, n. 115, jul./set. 1992, p. 141. 
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intimidade29, direito à privacidade, direito ao resguardo, direito de estar só e direito 

ao recato. 

Há ainda diversos dispositivos de ordem internacional que, ao primarem pela 

proteção jurídica dos direitos da personalidade, tutelam o direito à intimidade. O 

primeiro a surgir no mundo jurídico foi a Declaração Universal dos Direitos do 

Homem (1948), cujo art. 12 conta com a seguinte dicção: 

Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, 
no seu lar ou na sua correspondência , nem a ataques da sua honra e 
reputação. Todo homem tem direito à proteção da lei contra tais 
interferências ou ataques” (grifei). 

 Sobrevieram a esse diploma normativo de natureza internacional a 

Convenção Interamericana dos Direitos Humanos (1969), também conhecida como 

o Pacto de São José da Costa Rica, e o Pacto sobre Direitos Políticos e Civis da 

ONU (1976). 

A positivação dos mais diversos dispositivos de proteção à intimidade advém 

da preocupação das sociedades políticas em evitar a exposição do ser humano a 

situações degradantes. A proteção à intimidade assegura a livre manifestação 

espiritual da pessoa humana e como tal não poderia ser despreza pelos Estados 

modernos, tampouco pela Comunidade Internacional. 

 

 

 

                                                 
29 Em momento anterior deste trabalho já me manifestei alcance específico da expressão direito à 
intimidade, não nos parecendo correta a utilização dos termos agora mencionados como sinônimos 
(vide item 1.2.1) 
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1.2.3 O direito à intimidade como direito fundamental de primeira geração 

Costuma a doutrina a classificar os direitos fundamentais em três gerações . 

O estudioso Juiz Federal da Seção Judiciária do Ceará George Marmelstein Lima 

em ousado artigo30 nos leciona que foi o jurista Karel Vasak, ao proferir no ano de 

1979 em Estraburgo a aula inaugural no Curso do Instituto Internacional dos Direitos 

do Homem, que utilizou pela primeira vez a expressão gerações de direitos do 

homem. Buscou-se demonstrar a evolução dos direitos humanos com base no lema 

da revolução francesa (liberdade, igualdade e fraternidade). Leciona o dedicado 

magistrado cearense: 

De acordo com o referido jurista [Karel Vasak], a primeira geração dos 
direitos humanos seria a dos direitos civis e políticos, fundamentados na 
liberdade (liberté). A segunda geração, por sua vez, seria a dos direitos 
econômicos, sociais e culturais, baseados na igualdade (egalité). Por fim, a 
última geração seria a dos direitos de solidariedade, em especial o direito ao 
desenvolvimento, à paz e ao meio ambiente, coroando a tríade com a 
fraternidade (fraternité)31. 

Como se procurou demonstrar alhures, o direito à intimidade tem por 

conteúdo a proteção da individualidade do homem, não apenas em oposição aos 

outros indivíduos e à sociedade como um todo, mas também, e principalmente, 

frente ao Estado. 

O Professor Paulo Bonavides ensina com extrema precisão que “os direitos 

de primeira geração ou direitos de liberdade têm por titular o indivíduo, são 

oponíveis ao Estado, traduzem-se como faculdades ou atributos de cada pessoa e 

ostentam uma subjetividade que é seu traço mais característico”32. 

                                                 
30 LIMA, George Marmelstein. Críticas à teoria das gerações (ou mesmo dimensões)  dos direitos 
fundamentais . Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 173, 26 dez. 2003. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4666>. Acesso em: 2 out. 2006. 
31 Ibidem. 
32 BONAVIDES. Op. cit., p. 517. 
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Ora, diante de tais ensinamentos, é lícito concluir que o direito à intimidade é, 

por natureza, direito fundamental de primeira geração. Trata-se de direito de 

resistência ou de oposição perante o Estado, cuja observância assegura a cada 

membro da sociedade espaço reservado à sua interioridade, sendo a preservação 

desta uma necessidade inerente ao psiquismo humano. 

 

 

 

 



2 A INVIOLABILIDADE DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS 

COMO MANIFESTAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À 

INTIMIDADE 

Delimitado o conteúdo e procedido o enquadramento como direito 

fundamental de primeira geração e como manifestação do direito à personalidade, 

cabe-nos, a partir deste capítulo, examinar o tratamento que a ordem jurídica 

brasileira dispensa ao direito à intimidade. Posteriormente, tratar-se à do direito à 

inviolabilidade das comunicações telefônicas, o qual constitui uma das formas de 

manifestação do direito à intimidade. 

 

2.1 Breve histórico da positivação do direito à int imidade nas 

constituições brasileiras 

As Constituições brasileiras anteriores a de 1988 sempre tutelaram o direito à 

intimidade, ainda que não explicitamente. Nas ordens constitucionais anteriores à 

inaugurada com a Constituição Cidadã, protegiam-se os direitos da personalidade e 

as diversas manifestações do direito à intimidade, especialmente o sigilo epistolar e 

a inviolabilidade do domicílio. Assim, desde antes de 5 de outubro de 1988 a tutela 

da intimidade sempre esteve consagrada pelo Direito Constitucional pátrio, ainda 

que não expressamente. 
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A Constituição Política do Império do Brasil, jurada em 24 de março de 1824 

por D. Pedro I, tutelava a inviolabilidade individual ao conferir proteção genérica aos 

direitos da personalidade. Eis a dicção do seu art. 179, litteris: 

Artigo 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Políticos dos Cidadãos 
Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a 
propriedade, é garantida pela Constituição do Império, pela maneira 
seguinte: (...) 

XXVII – O Segredo das Cartas é inviolável. A administração do Correio fica 
rigorosamente responsável por qualquer infracção deste Artigo. 

Ao assegurar a inviolabilidade do domicílio e das cartas, a Constituição do 

Império prestigiava a tutela da intimidade, ainda que implicitamente. 

A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, promulgada em 

24 de fevereiro de 1891, também previa tutela oblíqua da intimidade ao assegurar a 

inviolabilidade do domicílio e o sigilo de correspondências. Assim constava em 

nossa primeira constituição republicana: 

Art.72. A Constituição assegura a brazileiros e estrangeiros residentes no 
paíz a inviolablidade dos direitos concernentes á liberdade, á segurança, 
individual e á 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. (...) 

§18. É inviolável o sigilo da correspondência. 

Na esteira das antecessoras, a Constituição da República dos Estados 

Unidos do Brasil, promulgada em 16 de julho de 1934, a primeira a prever um 

capítulo próprio para os direitos e garantias individuais, igualmente se limitou a 

tutelar a intimidade através da proteção ao sigilo de correspondência e da 

inviolabilidade do domicílio: 
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Art 113. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à 
subsistência, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: 
(...) 

8) É inviolável o sigilo da correspondência. (...) 

16) A casa é o asilo inviolável do indivíduo. Nela ninguém poderá penetrar, 
de noite, sem consentimento do morador, senão para acudir a vítimas de 
crimes ou desastres, nem de dia, senão nos casos e pela forma prescritos 
na lei. 

A Constituição da República dos Estados Unidos, outorgada em 10 de 

novembro de 1937, mesmo instaurando um regime ditatorial no país, repetiu o 

conteúdo de suas antecessoras: 

Art 122. A Constituição assegura aos brasileiros e estrangeiros residentes 
no País o direito à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos 
termos seguintes: (...) 

6º) a inviolabilidade do domicílio e de correspondência, salvas as exceções 
expressas em lei. 

Em 18 de setembro de 1946 foi promulgada a nova Constituição dos Estados 

Unidos do Brasil, a qual logrou devolver ao país um regime democrático. Nesta, a 

intimidade dos membros da sociedade brasileira continua a ser reflexamente 

protegida através da garantia do sigilo das correspondências e da inviolabilidade do 

domicílio. Eis o dispositivo que contém referida prescrição: 

Art 141. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à 
liberdade, a segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: 
(...) 

§6º. É inviolável o sigilo da correspondência. (...) 

§15. A casa é o asilo inviolável do indivíduo. Ninguém, poderá nela penetrar 
à noite, sem consentimento do morador, a não ser para acudir a vitimas de 
crime ou desastre, nem durante o dia, fora dos casos e pela forma que a lei 
estabelecer. 

Encerrando intrigante contradição, a Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1967, a qual instalou o mais cruciante regime ditatorial entre nós, alargou o 



 34

âmbito da tutela reflexa da intimidade. Desta vez, o Texto Constitucional não se 

limitou a proteger o sigilo das correspondências e a inviolabilidade do domicílio. 

Passou-se a garantir também (com enorme atraso, diga-se) o sigilo das 

comunicações telegráficas e telefônicas: 

Art 150. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no Pais a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à 
liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) 

§ 9º. São invioláveis a correspondência e o sigilo das comunicações 
telegráficas e telefônicas. 

§10. A casa é o asilo inviolável. do indivíduo. Ninguém pode penetrar nela, 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.  

A Emenda Constitucional nº 01/1969 alterou localização desses dispositivos, 

os quais, embora conservando a redação original, passaram a ser assentados art. 

153, §§ 9º e 10 da Carta Magna então vigente. 

Com certa facilidade se observa que a intimidade era tutelada apenas 

genérica e reflexamente pelas Constituições anteriores, pois, na verdade, se 

conferia proteção jurídica a apenas algumas de suas formas de manifestação.  

Apenas com o advento da Constituição da República Federativa do Brasil, 

promulgada em 5 de outubro de 1988, “A Constituição Cidadã”, o direito à intimidade 

passou a contar com previsão constitucional expressa. 

 

2.2 Tutela do direito à intimidade na Constituição Federal de 1988 

A Constituição Federal de 1988 alçou expressamente o direito à intimidade ao 

patamar de norma constitucional. Inserto em capítulo específico que versa sobre os 
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direitos e deveres individuais e coletivos, a inviolabilidade da intimidade encontra-se 

direta e explicitamente tutelada no art. 5°, inciso  X, da Lex Fundamentalis vigente: 

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: (...) 

X – são invioláveis a intimidade , a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação. (grifei) 

De plano, percebe-se que, assim como o fiz oportunamente33, o Constituinte 

Originário considera diversos o direito à intimidade e à vida privada34. O dispositivo 

constitucional vai além: não se restringe a diferenciar vida privada e intimidade, 

considerando o direito à intimidade autônomo em relação aos direitos à honra e à 

imagem, quando a doutrina as reputava manifestação daquele35. 

Entretanto, a tutela direta, genérica e explícita da intimidade não implica em 

sua desconexão em relação a outros direitos igualmente previstos na Constituição. 

Uma vez que o direito à intimidade se revela como manifestação da liberdade 

espiritual e reflete uma idéia de extrema interioridade, projetando-se como o poder 

legal do indivíduo de excluir do conhecimento de terceiros ou do Estado os dados e 

fatos que lhe digam respeito, a inviolabilidade do domicílio, o direito ao sigilo da 

correspondência, do sigilo bancário, dos dados pessoais, das comunicações 

(telegráficas, de dados e telefônicas) e ao segredo profissional são corolários 

daquele, constituindo-se em aspetos particulares de seu conteúdo normativo. 

                                                 
33 Para maiores esclarecimentos, remeto o leitor ao  item 1.2.1 deste trabalho. 
34 José Afonso da Silva também reconhece a distinção operada pela Constituição. Entretanto, elege a 
expressão direito à privacidade, “num sentido genérico, e amplo, de modo a abarcar todas essas 
manifestações da esfera íntima, privada e da personalidade, que o texto constitucional em exame 
consagrou” (Curso de Direito Constitucional Positivo . 24. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, 
p. 206). 
35 Cf. D'OLIVO. Ob. cit., p. 196. 
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2.3 O sigilo das comunicações telefônicas como mani festação do direito 

à intimidade 

 O homem, por mais tímido ou reservado que seja, tem a inafastável 

necessidade, ínsita à sua natureza, de conviver e de se comunicar com os seus 

semelhantes. Na busca da realização desse anseio, tem-se visto ao longo da 

história a constante evolução dos meios hábeis a estabelecer a comunicação entre 

os seres humanos, tendo, nessa linha do tempo, o telefone surgido apenas em 

1876. 

O fato é que modernamente o telefone é imprescindível nas relações sociais, 

tratando-se de um dos meios mais céleres e efetivos de comunicação. Em razão 

disso, o conhecimento das mensagens veiculada por este meio desperta o interesse 

de terceiros e do próprio Estado. Ciente dessa visível realidade Volnei Ivo Carlin, 

assevera que 

por certo e em razão disso, as violações das conversas telefônicas 
adquiriram dimensões agudamente sentidas, porque se configuram, como 
regra, o desconhecimento do titular do direito, deixando o telefone de 
servir ao homem e a sua felicidade, para converter- se num instrumento 
de tortura psicológica 36. (grifei) 

Deste modo, a manutenção do sigilo das informações trocadas via telefone 

reflete um desejo da comunidade reconhecido pela nossa Ordem Constitucional 

vigente. O sigilo das comunicações telefônicas é especificamente protegido pela 

Carta Magna de 1988 em seu art. 5°, inciso XII, o q ual conta com a seguinte dicção, 

litteris: 

Art. 5°, (...), XII – é inviolável o sigilo  da correspondência e das 
comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas , 

                                                 
36 CARLIN, Volnei Ivo apud FREGADOLLI, Luciana. O direito à intimidade e a prova ilícita . Belo 
Horizonte: Del Rey, 1998, p. 88. 
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salvo, no último caso, por ordem judicial e na forma que a lei estabelecer 
para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. (grifei) 

A partir da comparação das Constituições brasileiras anteriores com a que 

atualmente vige, constata-se que a proteção à intimidade precisou ser 

legislativamente modificada para acompanhar o desenvolvimento tecnológico. A 

garantia da inviolabilidade do domicílio e das correspondências não mais se 

mostravam suficientes para propiciar a efetiva preservação da intimidade dos 

membros de uma sociedade que passou a conviver com o aparecimento de 

microcâmaras, aparelhos de interceptação telefônica e diversos inventos colocados 

a disposição daqueles que se dedicam a devassar a vida alheia. 

Em razão disso, a Lei Fundamental teve de evoluir e, procurando assegurar a 

efetividade do direito à intimidade, destacou a inviolabilidade das comunicações 

telefônicas. 

Sem maiores dificuldades, verifica-se que o direito fundamental à 

inviolabilidade das comunicações telefônicas repercute diretamente no âmbito 

conceitual do direito à intimidade encampado neste trabalho. O sigilo das 

comunicações telefônicas apresenta-se como desdobramento do direito à 

intimidade, à medida que qualquer sujeito tem o poder legal de retirar da curiosidade 

alheia o conteúdo de suas comunicações telefonadas. É patente o seu caráter de 

direito fundamental. Buscou o constituinte originário resguardar personalidade e 

aquilo que há de mais reservado na vida dos cidadãos, protegendo-os da ingerência 

ilegítima do Estado e de terceiros. 
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Pela Ordem Constitucional instaurada em 1988 a intangibilidade das 

comunicações telefônicas foi expressamente reconhecida como essencial à 

preservação da intimidade, tendo sido erigida ao status de cláusula pétrea. 

 

2.4 Restrições expressas à inviolabilidade das comu nicações telefônicas 

O sigilo das comunicações telefônicas, não obstante seja um direito 

fundamental, não possui, a exemplo de qualquer outro direito desta natureza, caráter 

absoluto. Isso se deve a uma única razão: a dignidade da pessoa humana é a fonte 

ética de todos os direitos fundamentais, servindo, ao mesmo tempo, como 

fundamento e limite de todos os direitos fundamentais. 

Ocorre que, diante da multiplicidade de aspectos e projeções valorativas dos 

direitos fundamentais, não raramente surgirá uma situação de colisão entre eles em 

um caso concreto e sendo a dignidade da pessoa humana o valor básico do qual 

provém todos os direitos fundamentais, deve-se emprestá-los caráter relativo diante 

da ponderação dos interesses envolvidos. 

Com maestria e concisão o Professor Glauco Barreira Magalhães Filho nos 

ensina que 

O direito foi criado pelo homem, que é fim e não meio. O princípio da 
dignidade da pessoa humana, embora consagrado na Constituição, é um 
valor suprapositivo, pois é pressuposto do conceito de Direito e a fonte de 
todos os direitos, particularmente dos direitos fundamentais. Por força desse 
princípio é que o direito fundamental não pode excluir o outro, quando há 
entre eles colisão no caso concreto, pois a dignidade da pessoa humana é 
o núcleo essencial de todos os direitos fundamentai s, o que significa 
que o sacrifício total de algum deles impostaria vi olação do valor da 
pessoa humana 37. (grifei) 

                                                 
37 MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. Hermenêutica e Unidade Axiológica da Constituição . 
Ed. Mandamentos: Belo Horizonte, 2003,  p. 228. 
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Por óbvio, o sigilo das comunicações telefônicas não se trata de um direito 

absoluto, mas relativo que encontra seus em outros direitos ou bens consagrados 

constitucionalmente. Em razão da necessidade de proteger a sociedade como um 

todo contra a prática de atividade ilícitas ou criminosas, a Constituição Federal 

estabelece duas limitações expressas à inviolabilidade das comunicações 

telefônicas: 

a) para fins de investigação criminal ou instrução processual penal (CF, art. 

5°, XII 38); 

b) para a defesa do Estado e da democracia quando decretado o Estado de 

Defesa ou Estado de Sítio (CF, art. 136, § 1º, inciso I, alínea “c”39 e art. 139, III40); 

Para os fins deste trabalho, nos interessará mais de perto a primeira hipótese 

de restrição, pois é a que se verifica no curso normal da vida democrática. 

A redação do art. 5°, inciso XII da Carta da Repúbl ica de 1988 contempla a 

relatividade da inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas e se 

consubstancia num poderoso meio posto pelo Constituinte à disposição do Estado 
                                                 
38 CF, art. 5°, (...), XII – é inviolável o sigilo da  correspondência e das comunicações telegráficas, de 
dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial e na forma que a lei 
estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 
39 CF, art. 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de 
Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais 
restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente 
instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. 
§ 1º. O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as 
áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, 
dentre as seguintes: 
I – restrições aos direitos de: (...) 
c) sigilo de comunicação telegráfica e telefônica; 
40 CF, Art. 139. Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no art. 137, I, só poderão 
ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas: (...) 
III - restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação 
de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei; 
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para fins de obtenção de prova. Entretanto, condiciona o Texto Constitucional a sua 

quebra da intimidade para o fim de obtenção de prova ao preenchimento simultâneo 

de três requisitos: 

a) expedição de ordem judicial; 

b) finalidade de investigação criminal ou instrução processual penal; e 

c) somente nas hipóteses que a lei estabelecer . 

Tratando-se de norma de eficácia limitada, somente com a edição da Lei n° 

9.296, de 24 de julho de 1996, o dispositivo constitucional adquiriu aplicabilidade 

plena. 

No capítulo vindouro me deterei aos aspectos do regime jurídico das 

interceptações telefônicas que se revelam essenciais para o alcance dos objetivos 

deste trabalho, notadamente quanto aos requisitos à obtenção lícita do conteúdo das 

comunicações telefônicas por meio da medida interceptativa.  

 

 

 

 

 

 



3 NOTAS AO REGIME JURÍDICO DAS INTERCEPTAÇÕES 

TELEFÔNICAS 

Conforme visto anteriormente, em 5 de outubro de 1988 foi 

constitucionalizado explicitamente o direito à intimidade, tendo ainda o Constituinte 

estabelecido, na parte final do inciso XII do art. 5º da Lei Maior então promulgada, a 

regra do sigilo das comunicações telefônicas como corolário desse direito 

fundamental. Entretanto, essa dita inviolabilidade é relativizada pela própria 

Constituição Federal, a qual admite a sua exceção desde que obedecidos os 

preceitos constitucionais e legais sobre a matéria. 

Entre as exigências constitucionais da norma que autoriza a quebra do sigilo 

das comunicações telefônicas figura a necessidade de edição de lei, em sentido 

formal e material, que lhe regulamente e lhe conferia aplicabilidade. Para preencher 

esse campo de reserva legislativa, foi editada a Lei nº 9.296/96 , a qual traz em seu 

bojo normas de natureza penal e processual penal. 

 Com o advento desta lei restou instituído o regime jurídico das interceptações 

telefônicas. Neste capítulo irei abordar, dentre todos os aspectos desse conjunto de 

normas, somente aqueles que se me apresentam como essenciais para o alcance 

atendimento dos objetivos deste trabalho, notadamente a identificação das 

condições para que a prova colhida mediante interceptação telefônica seja 

licitamente admitida no âmbito do processo penal. 
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3.1 Conceito de interceptação telefônica e o âmbito  de aplicação da Lei n° 

9.296/96 

O âmbito de aplicação da Lei nº 9.296/96 é estabelecido pelo seu próprio art. 

1º, o qual preceitua que: 

“A interceptação de comunicações telefônicas , de qualquer natureza, 
para prova em investigação criminal e em instrução penal, observará o 
disposto nesta Lei e dependerá de ordem do Juiz competente da ação 
principal, sob segredo de justiça” (grifei). 

Para a delimitação do campo em que incide a disciplina através da qual o 

sigilo das comunicações telefônicas poderá ser excepcionado, criada pelo art. 5º, 

inciso XII da Constituição Federal e pela Lei nº 9.296/96, faz-se necessária a 

investigação da terminologia utilizada pelo legislador através da expressão 

“interceptação  de comunicações telefônicas”. 

Etimologicamente, o vocábulo interceptar (do latim intercepto + -ar) possui os 

significados de “1. Interromper no seu curso, deter ou impedir na passagem (...); 2. 

Cortar interromper(...); 3. Reter, deter, empolgar (o que era devido a outrem). 4. 

Servir de, ou constituir obstáculo a (...)”41. 

Entretanto, a terminologia adotada pela Lei nº 9.296/96 tem significação 

jurídica própria, não coincidindo com nenhum dos sentidos apresentados. Tendo em 

vista que o bem jurídico excepcionado imediatamente é o sigilo das comunicações 

telefônicas, interceptar, em sentido amplo, significa imiscuir-se em comunicação 

telefônica alheia para do seu conteúdo tomar conhecimento. Como bem anota Luiz 

Flávio Gomes, 

                                                 
41 Cf. HOLANDA, Aurélio Buarque de. Novo dicionário da língua portuguesa . 2. ed. ver. e aum. 35. 
impressão. Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira, 1986, p. 957. 
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Do ponto de vista jurídico (mais precisamente na Lei nº 9.296/96) a palavra 
interceptação não corresponde exatamente ao seu sentido idiomático. 
Interceptar uma “comunicação telefônica” não quer dizer interrompê-la, 
impedi-la, detê-la ou cortá-la. Na leia expressão tem outro sentido, qual 
seja captar a comunicação telefônica, tomar conheci mento, ter contato 
com o conteúdo dessa comunicação 42. (grifei) 

O ato de interceptação necessariamente implica em uma conduta praticada 

por um terceiro (a terzietà dos italianos). Há, portanto, três personagens: dois 

interlocutores e o interceptador, pessoa diversa daqueles e que interfere na 

comunicação telefônica para captar o que está sendo comunicado. 

Costuma ainda a doutrina43 a estabelecer a distinção entre interceptação e 

escuta telefônica. Nesta também há dois interlocutores e um interceptador, só que 

um dos comunicadores tem ciência e consente com a ingerência externa que está 

sendo realizada sobre o conteúdo da conversação. Assim, é autorizado falar-se em 

interceptação telefônica estricto sensu  (propriamente dita), em que a captação é 

feita por terceiro sem o conhecimento dos interlocutores, e em escuta telefônica , 

em que a captação é realizada com o conhecimento de um dos comunicadores, 

sendo ambos os conceitos espécies do gênero interceptação telefônica lato sensu. 

É de indagar-se se a expressão “interceptação”, contida no art. 1º da Lei nº 

9.296/96, abrange somente a interceptação telefônica em sentido estrito ou tanto 

esta quanto a escuta telefônica. 

Luiz Francisco Torquato Avolio, em excelente monografia44 sobre a matéria, 

registra a posição de Vicente Greco Filho, para quem a lei em comento não 

disciplina a interceptação com o consentimento de um dos interlocutores porque 

                                                 
42 GOMES, Luiz Flávio e CERVINI, Raúl. Interceptação telefônica: lei nº 9.296/96, de 24.07.96. São 
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1997, p. 95. 
43 Ibidem, p.95. 
44 Cf. AVOLIO, Luiz Francisco Torquato. Provas ilícitas : interceptações telefônicas, gravações 
ambientais e gravações clandestinas. 3. ed. rev., ampl. e atual. em face das Lei 9.296/96 e 
10.217/2001 e da jurisprudência. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2003, p. 162. 
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esta modalidade não se insere no âmbito do inciso XII do art. 5 da CF, dependendo 

sua licitude do confronto do direito à intimidade com a justa causa para 

interceptação. 

Por outro lado, Ada Pelegrini Grinover sustenta que a Lei nº 9.296/96 contém 

a disciplina jurídica da interceptação propriamente dita e da escuta telefônica. Para a 

ilustre Professora 

É irrelevante indagar a respeito da existência de conhecimento e 
consentimento de um dos interlocutores. É possível que nenhum deles 
esteja a par da operação técnica, ou que um consinta com ela. Embora a 
doutrina prefira falar, só no primeiro caso (interceptação executada à revelia 
de ambos os interlocutores), em interceptação “stricto sensu”, e, no 
segundo caso (interceptação conhcecida e consentida por um deles), em 
“escuta telefônica”, em ambos os casos a “ terzietà ” está presente, e 
tratar-se-á de interceptação, subsumível à lei 45. (grifei) 

Sou pelo segundo posicionamento. A meu ver, o fato de haver consentimento 

de um dos interlocutores não desnatura a escuta telefônica como modalidade de 

interceptação telefônica, uma vez que a nota essencial desta é a presença de 

terceiro e porque ainda aqui há medida extrema de intromissão na comunicação 

telefônica alheia. 

Creio, portanto, que Lei nº 9.296/96 constitui-se no regime legal aplicável 

tanto à interceptação propriamente dita como à escuta telefônica, muito embora (e é 

importante que aqui se faça esse registro) o Supremo Tribunal Federal46 e o 

Superior Tribunal de Justiça47 tenham adotado o mencionado posicionamento de 

Vicente Greco Filho, segundo quem o art. 5º, inciso XII da Summa Lex e o diploma 

infraconstitucional em apreço somente contenham a disciplina da interceptação em 

                                                 
45 GRINOVER, Ada Pellegrini.  O regime brasileiro das interceptações telefônicas cit., p. 24. 
46 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n°75.338-RJ . Relator Min. Nelson Jobim, 
Informativo nº 102. 
47 Cf. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus n°7.216-SP. Relator Min. 
Edson Vidigal, RT 755/580 e RSTJ 109/268. 
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sentido estrito, estando a escuta telefônica regida pelo âmbito de proteção 

estabelecido pelo art. 5º, inciso X, da Constituição. 

 

3.2 Natureza jurídica da ordem judicial de intercep tação telefônica 

A dicção do art. 1º da Lei nº 9.296/96 é muito clara ao preceituar que a 

licitude da realização de interceptação telefônica necessariamente dependerá de 

ordem emanada do Juiz competente para julgar a ação principal. Cumpre-nos, neste 

momento, analisar a natureza jurídica desse provimento judicial. 

O jurista argentino Carlos Alberto Carbone48, após advertir que o tema tem 

despertado pouco interesse da doutrina platina, verifica ser possível atribuir às 

intervenções telefônicas as seguintes naturezas jurídicas: a) medio de prueba; b) 

asseguramiento de prueba (prova antecipada); c) medida de investigación; d) 

medida cautelar; e) medida de sujeción procesal (medida de coerção processual). 

Entre nós, de plano pode ser descartada a hipótese de tal medida se tratar de 

meio de prova. É inegável que a documentação da comunicação telefônica cumprirá 

função probatória, mas daí a enxergar-se nessa ordem judicial um meio de prova vai 

uma distância muito grande. Pelo mesmo motivo, tampouco pode atribuir-se a essa 

medida a natureza de prova antecipada ou pré-constituída. 

Infeliz também é a tentativa de enquadrar a autorização de interceptação 

telefônica como medida de investigação. O mesmo motivo anteriormente exposto 

desautoriza atribuir a essa medida tal qualificação. Ora, a ordem judicial é 

                                                 
48 Cf. CARBONE, Carlos Alberto. Grabaciones, escuchas telefonicas y filmaciones com o medios 
de prueba . Santa Fe: Ed. Rubinzal-Culzoni, 2005, p. 147. 
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perfeitamente distinta da operação técnica de intervenção na comunicação 

telefônica. Ademais, medida de investigação não corresponde a categoria, a 

conceito ou, sequer, a uma noção propriamente jurídica, devendo ser buscada outra 

especialidade para o seu enquadramento. 

Entre nós, creio que o correto é atribuir-se a esse provimento a natureza de 

medida cautelar. Tanto é que, conforme se verá no tópico seguinte, a própria Lei nº 

9.296/96 exige para a autorização da operação técnica de interceptação os 

requisitos próprios das medidas cautelares, a saber, fumus boni juris e periculum in 

mora. Ademais, o ato judiciário que autoriza a interceptação visa a apreender, para 

fins exclusivamente processuais, o conteúdo de comunicação telefônica. Somente 

nesse sentido é que se pode entender tal provimento como uma medida de coação 

processual. Ora, medida de coação processual não é uma categoria jurídica, mas 

apenas um caractere da medida cautelar e não a essência da autorização da 

interceptação telefônica. 

Estando estabelecido que a ordem de interceptação telefônica constitui-se em 

medida cautelar49, cabe ainda estabelecer algumas distinções. Para tanto, convém a 

reprodução da lição sempre autorizada de Luiz Flávio Gomes, litteris: 

a comunicação telefônica  em si é “fonte de prova”, porque é dela que 
emerge a comprovação de um delito ou do envolvimento de uma pessoa 
com determinado delito; a interceptação telefônica , por seu turno, é 
medida cautelar processual, mais precisamente medida coativa real (não 
pessoal), consistente numa apreensão imprópria; a ordem judicial  
necessária exterioriza a autorização para a concretização da medida 
cautelar; a operação técnica  (ato de interceptar, de captar a comunicação 
telefônica) é o meio executivo da medida cautelar de apreensão imprópria; o 
auto circunstanciado  obrigatório revela a documentação da operação 
técnica; a gravação da interceptação  é o resultado da operação técnica e, 
desse modo, documentação (materialização) da fonte de prova; a 
transcrição  dessa gravação, como materialização do que foi captado, é o 

                                                 
49 Cf. JESUS, Damásio Evangelista de. Interceptação de comunicações telefônicas : notas à Lei 
9.296, de 24.07.1996.  Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 86, n. 735, jan. 1997, p. 461. 
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meio probatório (documental) que será levado em conta pelo Juiz na 
sentença final e que serve para afastar a presunção de inocência50. (grifei) 

A partir das distinções efetuadas pelo jurista pátrio, verifica-se que a ordem 

de interceptação telefônica em si não possui função probatória, mas é a partir dela é 

que poderão ser obtidos elementos de prova (materializados em um documento 

denominado pela lei de auto circunstanciado), estes sim com valor potencial 

probante. 

 

3.3  Requisitos para autorização das interceptações  telefônicas 

A licitude de uma interceptação telefônica e, por via de conseqüência, a 

admissibilidade da utilização de seus resultados como meio de prova dependem do 

atendimento de algumas condições estabelecidas pelo próprio ordenamento jurídico. 

Em primeiro lugar, a Constituição Federal de 1988 estabelece os requisitos 

mínimos necessários à realização da medida sub examine. Estão consignados em 

seu art. 5º, inciso XII, os dois requisitos elementares à realização da diligência: 

autorização judicial e finalidade de investigação criminal ou instrução processual 

penal. 

Pelo multimencionado dispositivo constitucional, verifica-se que a 

interceptação telefônica deverá necessariamente ser objeto de ordem judicial, sendo 

imperioso que dita diligência somente seja realizada após o pronunciamento positivo 

do juiz competente e que tal medida seja realizada apenas nas hipóteses de 

investigação criminal ou instrução processual penal. 

                                                 
50 GOMES, Luiz Flávio. Ob. cit., p. 116 
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Ocorre que, por se tratar o inciso XII do art. 5º da Carta Magna de norma de 

eficácia limitada, foi editada a Lei nº 9.296/96. Esse diploma normativo foi instituído 

para dar aplicabilidade ao dispositivo constitucional e preencher a reserva legal 

estipulada pela Constituição (“nas hipóteses (...) que a lei estabelecer”: art. 5º, inciso 

XII). 

A Lei nº 9.296/96, por sua vez, ao regular o dispositivo constitucional, 

enumera três situações nas quais é vedada a violação das comunicações 

telefônicas: 

Art. 2°. Não será admitida a interceptação de comun icações 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. 

Aqui cabe dizer que a técnica adotada pelo legislador é censurável. A 

formulação negativa das hipóteses em que será lícita a interceptação telefônica faz 

supor ao intérprete que a regra é a vulneração das comunicações telefônicas e o 

sigilo do seu conteúdo é a exceção. Esse “método por exclusão”, na expressão 

cunhada por Luiz Francisco Torquato Avolio, não se coaduna com os fins colimados 

pela Constituição. 

De qualquer forma, a partir da interpretação conjunta do inciso XII do art. 5º 

da Constituição Federal e do caput do art. 2º da Lei nº 9.296/96, chegar-se-á à 

conclusão de que os requisitos para a concessão da quebra do sigilo das 

comunicações telefônicas são: 

a) ordem do juiz competente para o julgamento da ação principal; 
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b) indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal; 

c) que a infração penal seja crime punido com reclusão; 

d) que não exista outro meio de se produzir a prova; 

Diante dos requisitos expostos, reforça-se a idéia sustentada no tópico 

anterior de que a lei qualifica a autorização da interceptação telefônica como 

providência cautelar. Sendo medida cautelar, sua concessão está vinculada à 

existência cumulativa de dois pressupostos, que são: fumus boni juris e periculum in 

mora51. 

O inciso I do art. 2º da Lei nº 9.296/96 estabelece com pressuposto para a 

autorização da interceptação a existência de indícios de autoria ou participação em 

infração penal. Trata-se do fumus boni juris, ou seja, a plausibilidade do direito 

invocado. A concessão dessa medida exige muito mais do que a mera suspeita. 

Impõe que a autorização dessa medida deve estar respaldada em princípio de prova 

material através da qual seja possível a probabilidade de autoria ou participação em 

infração penal ou a probabilidade de existência de infração penal. Esta condição 

funda-se na necessidade de impedir o abuso na utilização dessa medida que ultima 

na intromissão na intimidade alheia, porquanto está a exigir que minimamente 

existam elementos que possa ensejar a indicação de autoria ou participação ou a 

ocorrência de determinado crime. 

O segundo requisito essencial das medidas cautelares é o periculum in mora, 

o qual está expresso no inciso II do art. 2º da Lei nº 9.296/96. Com efeito, a lei 

estabeleceu o critério da estrita necessidade ao preceituar que tal medida só poderá 

                                                 
51 Cf. GOMES, Luiz Flávio. Ob. cit.,  p. 178. 
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ser concedida se a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis. Com 

Lenio Luiz Streck52, creio que a expressão “outros meios disponíveis” não significa 

os que a autoridade policial não tenha materialmente à sua disposição, mas sim os 

meios legais-processuais. O perigo na demora é “ínsito na necessidade de a 

conversa telefônica ser colhida enquanto se desenvolve, sob pena de perder-se a 

prova”53. 

O essencial é que o juiz, ao apreciar a medida cautelar, verifique a existência 

cumulativa dos parâmetros constitucionais e legais para a autorização da 

interceptação telefônica, sob pena de eivar de ilicitude as provas produzidas com 

base nessa medida e, via de conseqüência, de torná-las inadmissíveis no âmbito 

processual penal (CF, art. 5°, inciso LVI) 

 

3.4  A documentação e apensamento do resultado das interceptações 

telefônicas e o princípio do contraditório  

Rigorosamente observados os requisitos constitucionais e legais será lícita 

interceptação realizada e tudo o que dela advier deve ser considerado como prova 

lícita. Ocorre que, como visto, a interceptação telefônica em si não é meio de prova, 

mas operação técnica que pode levar à obtenção de elementos de prova. Sendo a 

comunicação telefônica apenas o lugar da realidade de onde se extrairá a prova, é 

de se indagar: por qual via processual deve ser incorporada ao processo a prova 

obtida mediante a violação do sigilo da comunicação telefônica? Por outras palavras, 

                                                 
52 Cf. STRECK, Lenio Luiz. As interceptações telefônicas e os direitos fundame ntais : 
Constituição, Cidadania, Violência: A Lei n° 9.296/ 96 e seus reflexos penais e processuais. 2. ed. rev. 
ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 52. 
53 GRINOVER, Ada Pellegrini, FERNADES, Antônio Scarance, e GOMES FILHO, Antônio Magalhães. 
As nulidades no processo penal . 8. ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2003, p. 222. 
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qual o meio de prova pelo qual se introduzirá ao processo a prova colhida por meio 

da interceptação telefônica? 

Sabe-se que a intervenção em uma comunicação telefônica não é 

propriamente uma atuação propriamente probatória, razão pela qual a mesma 

precisa ser registrada para que possa ser introduzida no processo. São os 

resultados da operação técnica que geram as provas. O jurista Carlos Alberto 

Carbone preleciona com a clareza que lhe é peculiar: 

Una conversación, por ejemplo telefónica u oral, es irrepetible en su 
estructura congénita al acto, como antes vimos: el intervenir una 
conversación no es ninguna actuación propiamente probatoria, por lo cual 
se necesita que la misma se “guarde”, se inmovilice: es decir la registre, se 
la grave54. 

A partir da lição do estudioso platino, segundo a qual o registro e a gravação 

do conteúdo da comunicação telefônica é que cumpre função probatória, chega-se à 

conclusão de que o resultado da interceptação deve revestir-se de forma 

documental. Documento, na preleção de Alexandre Freitas Câmara, consiste em 

“toda atestação escrita ou gravada de um fato”55. 

No caso das interceptações telefônicas a gravação em si já constitui 

documento. A par disso o art. 6º, §1º, da Lei nº 9.296/96, segundo o qual “No caso 

de a diligência possibilitar a gravação da comunicação interceptada, será 

determinada a sua transcrição”, impõe aos órgãos encarregados da investigação a 

transcrição do resultado da gravação obtida. A redução à forma escrita da gravação 

obtida por meio da operação técnica de interceptação telefônica56, que é etapa 

obrigatória do procedimento legal de execução da medida cautelar, é denominada 

                                                 
54 CARBONE, Ob. cit., p. 105. 
55 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil, vol. 1 . 10. ed. rev. e atual. seg. 
o Código Civil de 2002. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2004, p. 416. 
56 Cf. GRINOVER e outros. As nulidades …cit., p. 210. 
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doutrinariamente de degravação . Por óbvio, a transcrição da conversa também se 

reveste de forma documental. 

A redução à forma escrita do conteúdo da comunicação telefônica é 

necessária, inclusive, para que posteriormente o acusado possa exercer o 

contraditório, legitimando a vindoura decisão judicial. 

Tanto a gravação, que permite a permite a reprodução sonora do objeto da 

prova, quanto a degravação, que é a transcrição da conversa, são meios probatórios 

resultantes da operação técnica de interceptação e ingressarão no processo pela via 

da prova documental. 

O art. 8º da Lei n° 9.926/96 determina que o result ado material das 

interceptações telefônicas, 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. O parágrafo único deste 

dispositivo fixa o momento em que se dará esse apensamento: imediatamente antes 

do relatório final da autoridade policial (CPP, art. 10, §1º) ou, em se tratando de 

instrução criminal, imediatamente antes da sentença final do caso (CPP, arts. 407, 

502 e 538). 

Como é sabido, a eficácia de uma prova depende de ter ela sido submetida 

ao crivo do contraditório. Se a interceptação telefônica tiver sido realizada durante a 

investigação criminal, a documentação dos seus resultados será juntada antes do 

relatório da autoridade policial e fará parte já da denúncia. Neste caso, o 

contraditório se estabelecerá normalmente no momento do processo judicial 

destinado à instrução probatória. 
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Hipótese diversa ocorre quando a interceptação for realizada no curso de um 

processo-crime. Neste caso, de conformidade com a dicção legal, a interceptação 

realizada somente será juntada após as alegações finais. Tão-somente nesta 

ocasião é que as partes terão acesso à nova prova e poderão falar acerca do 

conteúdo da interceptação telefônica e da sua transcrição, uma vez que, até então, a 

diligência e seus resultados estavam envoltos pelo sigilo preconizado pelo parágrafo 

único do art. 1° da Lei n° 9.296/96. Fala-se, então , na existência de contraditório 

diferido , uma vez que o conteúdo das interceptações será contraditado fora do 

momento procedimental normal previsto para a instrução processual penal. 

Não faz parte do escopo deste trabalho discutir o acerto ou o erro do 

legislador na sua escolha de estabelecer o contraditório sobre a documentação das 

interceptações telefônicas apenas após a apresentação das alegações finais. O 

certo é que o resultado das interceptações telefônicas só terá eficácia e será meio 

de prova hábil a influir no convencimento do juiz se tiver sido submetido ao crivo do 

contraditório, garantia essencial para a validade e legitimidade do provimento 

jurisdicional. 

 

3.5  O valor probante da documentação da intercepta ção telefônica 

Tanto no processo cível quanto no penal, vige o sistema do livre 

convencimento motivado, de forma que o juiz não se vincula a critérios valorativos e 

apriorísticos quando da apreciação da prova. 

Dessa forma, o valor probante do resultado da interceptação nada tem a ver 

com a admissibilidade da prova, mas com o momento de sua valoração pelo juiz. 
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O órgão jurisdicional, por sua vez, restituído à sua consciência, irá conferir o 

devido valor à prova colhida por meio das interceptações telefônicas de acordo com 

os fatos no quais se funda a relação jurídico-processual, com as demais provas 

destes fatos constantes dos autos, com as normas legais e com a sua experiência.  



4 DA UTILIZAÇÃO DE PROVA OBTIDA MEDIANTE 

INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA COMO PROVA EMPRESTADA 

EM PROCESSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

Conforme visto, a Constituição autoriza, em caráter excepcional, a colheita de 

provas por meio de interceptação telefônica previamente autorizada por ordem 

judicial, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal (art. 5º, 

inciso XII, parte final). Não é possível, portanto, a realização de interceptações 

telefônicas em processos administrativos, civis, trabalhistas, eleitorais, tampouco em 

ações que envolvam direitos difusos, tais como a ação civil pública e ação civil por 

ato de improbidade administrativa. 

Observados os parâmetros constitucionais e legais para a realização da 

interceptação telefônica, obviamente a prova produzida será lícita e dotada de plena 

eficácia dentro do processo penal. Ocorre que no processo-crime podem estar 

sendo apurados, por meio da interceptação telefônica, fatos relevantes para a 

dedução da pretensão relativa às sanções aplicáveis aos sujeitos envolvidos em ato 

de improbidade administrativa. 

Diante dessa realidade, é possível a admissão em processo de improbidade 

administrativa, cuja natureza é natureza civil, de resultado de interceptação 

telefônica lícita através de que instituto processual da prova emprestada? É a este 

questionamento que se pretende responder no presente capítulo. 
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4.1  O direito à prova com enfoque no processo judi cial 

Dentro da organização política adotada pela Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1998, ao Poder Judiciário ficou predominantemente 

reservada a função estatal de, por via de decisões, resolver as controvérsias 

surgidas no seio da sociedade com a força da definitividade. A essa parcela 

delimitada do poder do Estado dá-se o nome de jurisdição57. 

O exercício da função jurisdicional do Estado inicia-se a partir da provocação 

do interessado em buscar a defesa de seus direitos subjetivos (direito de ação). 

Provocado o exercício da jurisdição, esta se move através do processo. O 

processo jurisdicional, é bom que se diga, guarda a nota fundamental de ser a “uma 

relação jurídica de direito público, estabelecida entre as parte e o Estado-juiz, em 

que este exerce poder, em posição de eqüidistância entre as partes”58. 

Hodiernamente, em que predomina entre nós a ideologia do Estado 

Democrático de Direito, a função jurisdicional não se presta pura e simplesmente à 

resolução com caráter de definitividade dos conflitos surgidos entre os membros do 

corpo social. Hoje, 

em que ao Estado se reconhece a função fundamental de promover a plena 
realização dos valores humanos, isso deve servir de um lado, para pôr em 
destaque a função jurisdicional pacificadora como fator de eliminação dos 
conflitos que afligem as pessoas e lhes trazem angústia; de outro, para 
advertir os encarregados do sistema, quanto à necessidade de fazer o 
processo um meio efetivo para a realização da justiça59. (grifo original) 

                                                 
57 Cf. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo . 17. ed. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2004, pp. 30 ss. 
58 CÂMARA. Ob.cit., p. 143. 
59 GRINOVER, Ada Pellegrini, CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Teoria Geral do Processo . 19. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 37. 
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Na busca da efetiva realização da justiça através da jurisdição, é essencial a 

participação das partes na formação da vontade do Estado-juiz. Não existe e nunca 

haverá processo justo sem que a relação jurídico-processual se realize em 

contraditório. Com a aguçada percepção que lhe é peculiar, Alexandre Câmara 

preleciona que por meio “do contraditório se assegura a legitimidade de exercício do 

poder, o que se consegue pela participação dos interessados na formação do 

provimento jurisdicional”60. Diante dos ensinamentos até o momento colacionados, 

extrai-se que no Estado Democrático de Direito a dialeticidade é nota essencial para 

o exercício legítimo da função jurisdicional. 

A dialeticidade do processo em tempo algum poderia ser alcançada sem o 

direito à prova. Essa realidade levou, inclusive, Luiz Avolio, parafraseando Trocker, a 

afirmar que o a atividade probatória representa o momento central do processo61. É 

o momento em que as partes fornecerão dados ao magistrado de forma a contribuir 

para o aumento da probabilidade de acerto da decisão. 

O direito à prova, nos brilhantes dizeres do processualista pátrio José Carlos 

Barbosa Moreira, “implica, no plano conceitual, a ampla possibilidade de utilizar 

quaisquer meios probatórios disponíveis”62. Ainda de acordo com Ada Pellegrini 

Grinover, “A prova constitui, pois, o instrumento pelo meio do qual se forma a 

convicção do juiz a respeito da ocorrência ou inocorrência dos fatos controvertidos 

no processo”63. O direito à prova, consiste, portanto, na possibilidade de as partes 

                                                 
60 CÂMARA. Ob. cit., p. 53. 
61 Cf. AVOLIO. Ob. cit., p.29. 
62 MOREIRA, José Carlos Barbosa. A Constituição e as provas ilicitamente obtidas . Revista 
Trimestral de Direito Publico, São Paulo, n. 13, jan./mar. 1996, p. 216. 
63 GRINOVER e outros. Teoria Geral do Processo cit., p. 349. 
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levarem dados recíprocos e elementares de convencimento ao juiz acerca dos fatos 

da causa64.  

A Constituição Federal de 1988 assegurou em seu art. 5º, inciso LVI, aos 

litigantes o direito à prova, atribuindo-lhe, inclusive, o status de direito fundamental. 

Eis a redação do aludido dispositivo: “são inadmissíveis, no processo, as provas 

obtidas por meios ilícitos”. 

A Lei Fundamental impôs um limite ético à obtenção das provas. Ao passo 

que assegura a liberdade dos meios de prova, impõe que a reconstrução histórica 

dos fatos ensejadores da lide seja criteriosa, responsável e dentro das 

possibilidades do ordenamento jurídico e da moral. Isto porque ofenderia a própria 

dignidade da pessoa humana que a busca pela verdade pudesse ser alçada no 

constrangimento pessoal e na utilização de meios escusos. 

 

4.2  A prova emprestada 

Não raramente, sustenta-se na doutrina a unidade do direito processual, 

como sistema de normas e princípios para o exercício da jurisdição65. Sendo uno o 

direito processual, decorre que os principais conceitos, como jurisdição, processo, 

ação, prova , entre outros, são comuns à bifurcação entre processo civil e processo 

penal. Portanto, é autorizado falar-se na existência de uma teoria geral do processo. 

Isto porque o processo civil e o processo penal instrumentalizam a mesma 

função estatal, qual seja a jurisdição. Essa divisão corresponde apenas a 

                                                 
64 LIMA, Francisco Gérson Marques de. Fundamentos constitucionais \do processo (sob a 
perspectiva da eficácia dos direitos fundamentais) . São Paulo: Malheiros Editores, 2002, p.191. 
65 Cf. GRINOVER e outros. Teoria Geral do Processo cit., p. 48. 
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“exigências pragmáticas relacionadas como o tipo de normas jurídico-substanciais a 

atuar”66. As duas espécies de processo estão submetidas a um sistema 

constitucional comum a serviço do cidadão. Há entre ales, ainda, identidade de fins, 

quais sejam a pacificação social, a educação da sociedade e a estabilidade das 

instituições estatais67. 

Eduardo Talamini, com enorme propriedade, observa que dentro do “campo 

probatório, dá-se o mesmo. “Estrutural” e “funcionalmente”, a prova civil e a penal 

não se distinguem” 68. Por essa razão, sustenta-se ser possível a utilização por um 

processo da prova que foi produzida em outro. A este transporte dá-se o nome de 

empréstimo de prova. 

Antecipe-se que o traslado de prova de um processo para outro é possível 

entre nós à luz da garantias constitucionais do processo. Nos momentos seguintes, 

nos deteremos a conceituar e a determinar quais os requisitos para a transposição 

dos meios de prova entre feitos distintos. 

 

4.2.1 Conceito, forma e valor da prova emprestada 

Apesar de o sistema processual brasileiro não contar com regulação expressa 

do instituto da prova emprestada69, a utilização por um processo da prova que foi 

                                                 
66 Ibidem, p. 48. 
67 Cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, vol. I . 5. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, pp. 146-150. 
68 TALAMINI, Eduardo. Prova emprestada no processo civil e penal . Revista de Informação 
Legislativa, Brasília, a.35 n. 140, jul./set. 1998, p. 145. 
69 Motivo pelo qual o ilustre processualista Cândido Rangel Dinamarco a denomina prova atípica. Cf. 
DINAMARCO. Instituições de Direito Processual Civil, vol. III . São Paulo: Malheiros Editores, 
2001, Ob. cit., p. 94. 
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produzida em outro é perfeitamente possível à luz dos direitos e garantias 

constitucionais do processo. 

Luiz Guilherme Marinoni define prova emprestada como “aquela que, 

produzida em outro processo é trazida para ser utilizada em processo em que surge 

interesse em seu uso”70. Para Ada Pellegrini Grinover, prova emprestada, é aquela 

“produzida num processo para nele gerar efeitos, sendo depois transportada 

documentalmente para outro, visando gerar efeitos em processo distinto”71. Eduardo 

Talamini arremata: “É o aproveitamento de atividade probatória anteriormente 

desenvolvida, mediante o traslado dos elementos que a integram”72. 

Diante dos conceitos apresentados, creio que falhem por não fazerem 

menção a um aspecto, a meu ver, essencial: a necessidade de a prova colhida no 

processo originário ter sido produzida perante um órgão jurisdicional. Isto porque 

não seria possível validar prova obtida originalmente sem a estrita observância dos 

direitos e garantias constitucionais e longe do crivo do Poder Judiciário, órgão 

imparcial por natureza e acometido da missão constitucional de ser o guardião 

último dos direitos fundamentais.  

Entendo, portanto, ser mais adequada a conceituação da prova emprestada 

como aquela produzida originariamente em um processo de natureza jurisdicional, 

para neste gerar efeitos, e traslada para outro em que surge interesse no seu uso. 

                                                 
70 MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento . 
4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 286. 
71 GRINOVER, Ada Pellegrini. Prova emprestada . Revista Brasileira de Ciências Criminais, São 
Paulo, v. 1, n. 4, out./dez. 1993, p. 66. 
72 TALAMINI. Ob. cit., p. 146. 
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A prova emprestada se revestirá sempre da forma documental e com esta 

natureza ingressará no segundo processo73. 

Apesar de em um segundo processo a prova emprestada necessariamente se 

apresentar sob a forma documental, seu valor probatório é potencialmente o da sua 

essência. Na lição da Talamini, a prova emprestada 

Terá a potencialidade de assumir exatamente a eficácia probatória que 
obteria no processo em que foi originalmente produzida. Ficou superada a 
concepção de que a prova emprestada receberia, quando muito, valor de 
documento, “prova inferior” ou “ato extrajudicial”. (...) Eis o aspecto 
fundamental da prova traslada: apresentar-se sob a forma documental, mas 
poder manter seu valor probante.74” (grifo original) 

Vê-se que a prova emprestada tem, no segundo processo, apenas potencial 

de produzir os mesmos efeitos que produziria no processo original. Dessa forma, 

tem-se a possibilidade de a prova emprestada não receber a mesma carga 

valorativa que lhe fora atribuída no processo original. Essa verificação é 

perfeitamente inteligível diante do sistema de apreciação de provas da livre 

convicção motivada, o qual vige entre nós. 

De qualquer forma, à prova emprestada só poderá ser atribuído valor 

(eficácia) se ela for regularmente produzida na demanda de origem e se o traslado 

para o segundo processo for idôneo. 

 

 

 

 
                                                 
73 Cf. GRINOVER e outros. As nulidades … cit., p.147 e TALAMINI. Ob. cit.,  p. 146. 
74 TALAMINI. Ob. cit., p. 147. 
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4.2.2 Requisitos para a admissibilidade do empréstimo de prova 

Sobre a prova emprestada incidem todos os direitos e garantias 

constitucionais e legais do processo, em especial os que regem a prova em geral. 

Sua admissibilidade, validade e eficácia dependem da observância desses princípios 

reunidos na fórmula genérica do the due process of law. Somente se tais normas 

forem rigorosamente observadas é que o órgão jurisdicional poderá valorá-la e 

utilizá-la na formação do seu convencimento durante a realização do julgamento da 

lide. 

Em primeiro lugar, a legitimidade da prova emprestada depende de a prova 

ter sido produzida no processo originário em contraditório (CF, art. 5º, inciso LV: “aos 

litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 

assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela 

inerente”). Disso decorre que o processo para qual se pretende o transporte da 

prova deve ser também integrado pelo “adversário daquele que pretenda aproveitar 

a prova ali produzida – porque do contrário esse sujeito estaria suportando a eficácia 

de uma prova de cuja formação não participou”75. Já a parte que pretende utilizar a 

prova produzida em outro processo não há, necessariamente, de ter participado do 

outro processo, bastando apenas convencer o juiz da imprescindibilidade ou 

conveniência do empréstimo. Deste modo, é essencial que a parte contra quem a 

prova emprestada produzirá seus efeitos tenha sido parte no processo 

originário e nele tenha adequadamente participado d o contraditório. 

Outro requisito que se impõe é que a prova seja colhida em processo 

jurisdicional perante juiz competente (CF, art. 5º, inciso LIII: “ninguém será 

                                                 
75 DINAMARCO. Op. cit., p. 98. 
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processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”). Com efeito, o 

contraditório deve ser estabelecido perante o órgão pré-constituído para exercer a 

jurisdição. Trata-se, nesta hipótese, da incidência do princípio do juiz natural, o qual 

garante o jurisdicionado será julgado pelo órgão jurisdicional competente e que a 

instrução processual ocorra perante esse mesmo órgão. 

Indispensável também que a prova produzida no processo originário tenha 

sido colhida com a observância estrita das normas de direito material e processual 

(CF, art. 5º; inciso LVI: “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios 

ilícitos”). 

Afora esses pressupostos de natureza constitucional, Eduardo Talamini faz 

menção a requisitos legais76. Para este autor, uma vez que a prova emprestada 

ingressa no segundo processo sob a forma documental, é imprescindível que sejam 

observadas as normas processuais de regência deste meio de prova, a exemplo das 

normas que traçam os limites e condições para a juntada de documentos e da que 

estabelece a concessão de prazo à parte contrária para se manifestar acerca dessa 

juntada (CPC, art. 398).  

A prova emprestada que não atender a estes pressupostos será considerada 

desprovida de eficácia. A sua utilização pelo juiz para a formação do seu 

convencimento implicará, fatalmente, a nulidade da decisão prolatada. 

 

                                                 
76 TALAMINI. Ob. cit., p. 152. 
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4.3 Da possibilidade jurídica de utilização dos res ultados de interceptação 

telefônica como prova emprestada em processo de imp robidade 

administrativa 

Relevante questão em aberto, ainda não enfrentada a contento pela doutrina 

e tribunais pátrios, consiste em precisar sobre a possibilidade jurídica de utilização 

de prova colhida licitamente mediante interceptação telefônica como prova 

emprestada em processo destinado à apuração de prática de improbidade 

administrativa. O desenlace desta questão certamente dependerá de engenhosa 

construção interpretativa. 

O cerne deste trabalho consiste, pois, em se determinar se as provas 

licitamente obtidas por meio da interceptação telefônica, em investigação criminal ou 

instrução processual penal, poderão validamente ingressar e produzir seus efeitos 

em processo de improbidade administrativa através do instituto processual da prova 

emprestada. Conforme já havia afirmado nas notas introdutórias deste trabalho, a 

presente discussão se revela sobremaneira complexa à medida que não se trata de 

mero impasse processual. Há, nesta hipótese, direitos e bens constitucionais 

envolvidos que devem ser relacionados a fim de se alcançar uma conclusão válida 

dentro dos parâmetros constitucionais. 

Cumpre rememorar que o inciso XII (parte final) do art. 5° da Constituição da 

República trouxe como condição essencial para a autorização da medida de 

interceptação das comunicações telefônicas a finalidade de investigação criminal ou 

instrução processual penal. Como precisamente delimita Luiz Flávio Gomes, “No 

nosso “jus positum”, em suma, interceptação é pós-delitual. E a finalidade última 
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dessa medida cautelar tem que ser uma investigação criminal ou instrução penal”77. 

Diante da dicção constitucional, verifica-se de logo a impossibilidade jurídica de 

concessão direta dessa medida no bojo de um processo em que se apura a 

responsabilidade cível ou administrativa por prática de ato atentatório à moralidade 

administrativa.  

Ocorre que não raramente um ato contrário às leis penais, especialmente 

aquele que pode ser enquadrado em um dos tipos constantes do Título XI do Código 

Penal – Dos crimes contra a Administração Pública, pode também corresponder a 

um de ato de improbidade administrativa. Da natureza das medidas repressoras 

previstas no próprio art. 37, §4° da Constituição F ederal78, percebe-se que um ato 

violador da probidade administrativa pode ter conseqüências na esfera criminal, 

administrativa e cível. Destaque-se: dentro do princípio da incomunicabilidade das 

instâncias, a configuração de um ilícito atentatório à moralidade administrativa 

poderá dar ensejo à aplicação de sanções administrativas, penais e cíveis. 

Acontece ainda que, desafortunadamente, presenciamos a formação de 

verdadeiras organizações criminosas dentro do Estado brasileiro. Tais quadrilhas 

estruturadas agem com cada vez mais liberdade e se valendo de aparatos 

tecnológicos cada vez mais avançados, o que dificulta ou impossibilita a constatação 

da materialidade e autoria de determinados crimes. O refinamento das técnicas 

utilizadas e o profissionalismo desses criminosos parecem não ter limites. Observa-

se ainda, nos dias atuais, que esses organismos criminosos promovem, inclusive, o 

                                                 
77 GOMES, Luiz Flávio. Finalidade da interceptação telefônica e a questão da "prova 
emprestada" . Repertório IOB Jurisprudência: Civil, Processual, Penal e Comercial, São Paulo, 
n.4/97, mar. 1997, p. 75. 
78 CF, art. 37, § 4º: Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos 
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na 
forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 
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ingresso de seus membros nas instituições estatais com o escopo de impedir ou, ao 

menos, obstacularizar a investigação e a punição pelos ilícitos praticados. 

Dentro dessa realidade, a realização de interceptações telefônicas é 

poderosos meio posto à disposição do Estado para obtenção de prova e método 

bastante eficaz para a descoberta da materialidade das práticas criminosas, que 

com freqüência bastante acentuada poderão também importar em enriquecimento 

ilícito às custas do patrimônio público, prejuízo ao erário ou em lesão aos princípios 

da Administração Pública. 

Como meio de fortalecer a repressão na esfera cível dessas práticas, foi 

editada a Lei n° 8.492, em 2 de junho de 1992, a qu al, regulando o art. 37, §4°, da 

Constituição Federal, criou o instrumento jurídico denominado ação de improbidade 

administrativa 79, “que visa a apurar e punir a prática de ilícitos na Administração 

Pública direta e indireta, além de recuperar os prejuízos em favor cofres públicos”80. 

Entretanto, dada a natureza não-penal do processo de improbidade 

administrativa, é impossível juridicamente (inconstitucional) no curso deste a 

autorização para a realização de interceptação telefônica. É indiscutível, à luz da 

                                                 
79 Sobre a natureza jurídica da ação de improbidade administrativa é extremamente valiosa a lição de 
Fábio Konder Comparato, verbis: “Se a própria Constituição distingue e separa a ação condenatória 
do responsável por atos de improbidade administrativa às sanções por ela expressas da ação penal 
cabível, é, obviamente, porque aquela demanda não tem natureza penal. Na lei 8.429, de 1992, de 
resto, distinguem-se claramente as penas de perda da função pública, de perda dos bens ou valores 
ilicitamente acrescidos ao patrimônio do responsável e de ressarcimento do dano, cominadas no art. 
12, das “sanções penais, civis e administrativas, previstas na legislação específica”. (...) Por 
conseguinte, pode-se, em teoria, discutir sobre se a ação de improbidade administrativa tem natureza 
cível, ou se ela é sui generis. O que parece, contudo, indisputável é que essa ação judicial não tem 
natureza penal. (COMPARATO, Fábio Konder. Competência do 1.° grau . In: SAMPAIO, José 
Adércio Leite et alli (org). Improbidade Administrativa – 10 anos da Lei n. 8.492/92. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2002, pp. 126-127– grifo no original). 
80 MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança . 29. ed., atual. por Arnoldo Wald e Gilmar 
Ferreira Mendes com a colaboração de Rodrigo Garcia da Fonseca. São Paulo: Malheiros Editores, 
2006, p.215. 
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própria Constituição, que o juízo cível e as autoridades administrativas não tem 

competência para autorizar a realização de interceptações telefônicas. 

Muito embora, tem-se discutido acerca da utilização pela jurisdição cível das 

provas obtidas por meio de interceptação telefônica na instrução penal. 

Não é pacífica a doutrina sobre a admissibilidade de utilização de prova 

colhida em interceptação telefônica em processo de natureza cível, nesta, conforme 

visto na lição Fábio Konder Comparato, enquadrando-se o processo de improbidade 

administrativa. Admitindo essa hipótese, fazemos menção a Ada Pellegrini 

Grinover81 e Nelson Nery Jr82. Em sentido contrário, tome-se por todos Vicente 

Greco Filho, para quem “Os parâmetros constitucionais são limitativos. A finalidade 

da interceptação, investigação criminal e instrução processual penal, é, também, a 

finalidade da prova e somente nessa sede pode ser utilizada”83. 

A meu ver, a intelecção do dispositivo constitucional efetuada por Greco Filho 

consubstancia-se em formalismo excessivo e está muito aquém do seu potencial 

normativo do inciso XII do art 5º da Carta da República. A conclusão de que a prova 

colhida mediante interceptação telefônica somente possui validade e eficácia em 

processo-crime é obtida pela mera interpretação gramatical, que há muito se 

mostrou insuficiente para se determinar o alcance das normas jurídicas. Não basta 

que se saiba ler para se interprete corretamente o direito84. 

                                                 
81 Cf. GRINOVER e outros. As nulidades … cit., pp. 234-235 
82 Cf. NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federa l. 3. ed. São 
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais , 1996, pp. 159-160. 
83 GRECO FILHO, Vicente. Interceptação telefônica . São Paulo: Ed. Saraiva, 1996, p. 24. 
84 José Adércio Leite Sampaio proferiu lição exemplar sobre o mister interpretativo do operador do 
direito, a qual considero por bem transcrever: “Não podemos ficar presos aos esquemas subsuntivos 
de aplicação e interpretação do direito, apregoados pelo sentimento positivista. Somos seres 
hermenêuticos pela própria capacidade (competência) lingüística. Somos intérpretes mesmo quando 
repetimos de cor um soneto ou quando deixamos escapar um palavrão. O modelo subsuntivo renega 
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A orientação constitucional contida no inciso XII d o artigo 5º  da 

Constituição Federal diz respeito às hipóteses em q ue é permitida a violação 

do sigilo telefônico, e não à utilização das degrav ações licitamente obtidas . 

Uma vez que a interceptação telefônica licitamente realizada revela fatos 

qualificados pela ordem jurídica como ilícitos, por atentado à moralidade 

administrativa, cabem as providências próprias previstas no art. 37, §4º da 

Constituição Federal e na Lei n° 8.429/92. A cláusu la final do inciso XII do art. 5º 

viabiliza a quebra do sigilo das comunicações telefônicas para a persecutio criminis, 

mas não contém reserva de aproveitamento para seu uso.  Efetivamente, não há 

norma constitucional ou infraconstitucional que proíba a utilização em processo de 

natureza cível dos elementos coletados mediante interceptação telefônica. Nas 

irretocáveis palavras de José Carlos Barbosa Moreira, “A verdade é uma e interessa 

a qualquer processo”85 (grifo original). 

Ainda como bem asseverou o atual Procurador-Geral da República Antonio 

Fernando Souza na Ação Cautelar n° 1.403 com pedido  de liminar ajuizada perante 

o Supremo Tribunal Federal, através da qual pedia a suspensão da decisão do 

                                                                                                                                                         
esse caráter, como nega a possibilidade de criação ao intérprete. Bastaria a tematização do ‘ser-no-
mundo’ para colocarmos em dúvida a certeza matemática do modelo oitocentista. Bastaria 
lembrarmos, enfim, que já nascemos com um largo espólio cultural, impregnado de valores e crenças. 
Mas negar o caráter e a possibilidade é forma de sustentar o estado de coisa como é ou está. A 
desalienação do ‘ser-no-mundo’ obriga-o à solidariedade e ao que Hans Jonas define como 
responsabilidade. Obriga-o existencialmente ao entorno e a considerar seu papel nesse entorno, 
expressando-se no ‘ser-com’ (co-pre-sença) e, ainda que não inteiramente, no ‘ser-para-o-mundo’. O 
intérprete jurídico deve ser esse ser-para-o-mundo, impondo-se a ele limites funcionais (separação 
dos poderes no caso judicial, por exemplo), mas também lhe permitindo desconstruir o código 
jurídico, com vistas a captar as disfunções teleológicas  e os jogos de dominação nele embutidos, 
para então considerar, pragmaticamente, os impactos sociais que essas disfunções e jogos podem 
acarretar, bem como simular, hipoteticamente, os efeitos sociais estabilizadores ou transformadores 
das variadas significações que pode dele obter (sinéptica hermenêutica).  A reconstrução do código, 
operada por argumentos que permitam o controle intersubjetivo, obriga o ‘comprometimento social’ do 
intérprete, que melhor se porta como um intérprete-para-o-mundo. Nem precisa inventar leis, senão 
interpretar-aplicar-(des)reconstruir as que existem”. (SAMPAIO, José Adércio Leite. A Probidadade 
na Era dos Desencantos : Crise e Propostas de Restauração da Integridade Dogmática da Lei n. 
8.429/92. In: SAMPAIO, José Adércio Leite et alli (org). Improbidade Administrativa – 10 anos da Lei 
n. 8.492/92. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, pp. 173-174) 
85 MOREIRA, José Carlos Barbosa.  A Constituição e as provas ilicitamente obtidas . Revista 
Trimestral de Direito Publico, São Paulo, n. 13, jan./mar. 1996, p. 223. 
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Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o qual considerou ilícita a utilização de 

interceptação telefônica, realizada em processo criminal, como prova emprestada 

para a ação de improbidade, 

A interceptação telefônica serve como meio de prova de um fato. Assim, 
embora exista restrição constitucional ao afastamento do sigilo das 
comunicações, que é admitido apenas para fins criminais, uma vez 
autorizada a sua realização, não há como restringir os efeitos jurídicos 
decorrentes do fato comprovado por este meio de pro va.86 (grifei) 

Assim, dada a regular quebra do direito à intimidade através da interceptação 

telefônica e por meio dela se comprova a configuração de ilícito que, não obstante 

se constitua fato típico de crime, se traduz em enriquecimento ilícito às custas do 

patrimônio público, prejuízo ao erário ou lesão aos princípios administrativos, aquele 

que perpretou, concorreu ou se beneficiou de tal prática deverá suportar todas as 

sanções previstas pelo ordenamento jurídico. 

Ainda ao analisar o cabimento ou não da utilização de provas obtidas 

mediante interceptação telefônica pela esfera cível, em um primeiro momento pode-

se visualizar que estão em tensão dois princípios constitucionais: o direito à 

intimidade e o princípio moralidade administrativa. Entretanto, a meu ver, trata-se tão 

somente de aparente conflito . Em lição de extrema lucidez, Ada Pellegrini Grinover 

nos leciona que  

O valor constitucionalmente protegido pela vedação das interceptações 
telefônicas é a intimidade. Rompida esta, em face do permissivo 
constitucional, nada mais resta a preservar. Seria uma demasia negar-se a 
recepção da prova assim obtida, sob a alegação de que estaria 
obliquamente vulnerando o comando constitucional. Ainda aqui, mais uma 
vez, deve prevalecer a lógica do razoável.87 

                                                 
86 PGR propõe ação cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário. Notícias MPF , 
Brasília, 13 out. 2006. Disponível em: 
<http://www.pgr.mpf.gov.br/pgr/imprensa/iw/nmp/public.php?publ=8498>. Acesso em: 15 nov. 2006. 
87 GRINOVER e outros. As nulidades … cit., pp. 234-235. 
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Não se pode perder de vista que a Constituição em si constitui um sistema, o 

qual precisa ter unidade e coerência. Dessa idéia deriva o princípio da unidade da 

Constituição, segundo o qual a Lei Fundamental deve ser interpretada “como um 

todo harmônico, onde nenhum dispositivo de ser considerado isoladamente”88. Ainda 

como nos ensina Eros Roberto Grau, “Um texto de direito isolado, destacado, 

desprendido do sistema jurídico, não expressa significado normativo nenhum”89. 

Dessa forma, deve-se favorecer a interpretação que privilegie a unidade da 

Constituição, e não a sua fragmentação, sob pena da própria desnaturação Lei 

Maior. 

Quando se busca analisar a possibilidade de utilização dos resultados obtidos 

por meio de interceptação telefônica como prova emprestada em processo de 

improbidade administrativa, não se pode enxergar a intimidade como o único valor 

envolvido. Há, além dele, o interesse na efetivação do princípio da moralidade 

administrativa, que se traduz na proteção do Estado como elemento de existência e 

organização da comunidade. Como brilhantemente sintetiza o administrativista 

Wallace Paiva, o princípio da moralidade administrativa “constitui viga de alicerce do 

Estado Democrático de Direito, na medida em que a Administração Pública por ela 

guiada atende aos valores fundamentais de sua existência e finalidade”90. 

Verifica-se, com base na doutrina de Ada Pellegrini Grinover linhas acima 

exposta, que o direito fundamental à intimidade apenas aparentemente colide com 

um outro bem constitucional, qual seja, a moralidade administrativa. Ocorre que, in 

casu, a intimidade do indivíduo foi rompida dentro do permissivo constitucional, não 
                                                 
88 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação constitucional : fundamentos de uma 
dogmática constitucional transformadora. 3. ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 1999, p.135. 
89 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação d o direito . 4. ed. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2006, p. 44. 
90 MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva. Probidade administrativa . 2. ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 
2002, p. 437. 
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havendo mais que se falar em colisão entre esse direito fundamental e o bem 

constitucional da moralidade administrativa. 

A par do princípio da unidade da Constituição, não se pode abdicar do 

princípio da efetividade, que, na lição de Luís Roberto Barroso, se traduz “na 

necessidade de dar preferência, nos problemas constitucionais, aos pontos de vista 

que levem as normas a obter a máxima eficácia ante as circunstâncias de cada 

caso”91. Na hipótese que se vem debatendo, não resta dúvida de que o princípio da 

moralidade administrativa carecerá de efetividade se não se permitir o transporte 

para o processo de improbidade administrativa da prova produzida por meio de 

interceptação telefônica, a pretexto de que tal traslado importará e interferência 

ilegítima na esfera do particular. Uma vez que já houve interferência legitimada pela 

própria Constituição na esfera particular em relação às conversas telefônicas, não 

mais subsiste o resguardo ao direito à intimidade, pois esta já foi violada, ainda que 

se tenha de submeter as degravações ao sigilo preconizado pelo art. 1º da Lei n° 

9.296/96. 

No exame do caso em que se discute neste trabalho, torna-se necessária a 

utilização da ponderação92 como postulado normativo de aplicação do direito. 

Verifica-se, então, que há que confrontar a intimidade já violada de um indivíduo 

com a moralidade administrativa e os resultados das interceptações telefônicas 

como o único meio de prova plausível. Nesta hipótese, parece-me não ser de difícil 

intelecção que a intimidade já rompida dentro do permissivo constitucional não pode 

                                                 
91 BARROSO. Ob. cit., p.235. 
92 Cf. ÁVILA, Humberto Bergmann. Teoria dos princípios : da definição à aplicação dos princípios 
jurídicos. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2006, p. 130-131: “A ponderação de bens 
consiste num método destinado a atribuir pesos a elementos que se entrelaçam, sem referência a 
pontos de vista materiais que orientem esse sopesamento”. 
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ter mais valor do que a moralidade administrativa. Como bem anota Barbosa 

Moreira, 

Não parece razoável que se lhe tenha de sobrepor sempre, abstraindo-se 
de tudo mais, a preservação da intimidade de quem haja motivos para supor 
que possa ter incidido, ou estar incidindo, ou em vias de incidir, em algum 
comportamento antijurídico93. (grifo original) 

Há também que se levar em conta que por meio da ação de improbidade 

administrativa se busca a tutela de interesse de natureza inquestionavelmente 

difusa, por óbvio, a probidade na Administração. O interesse público não se satisfaz 

somente com a restrição da liberdade física dos sujeitos ímprobos, sendo do 

interesse da comunidade a reparação ao erário e a expulsão da vida política do 

Estado, ainda que temporária, dos culpados, bem como a aplicação das demais 

sanções civis e políticas previstas no art. 37, §4°, da Constituição Federal e na Lei 

n°8.429/92. Há aqui que se prestigiar a realização prática do princípio da moralidade 

administrativa, expressamente previsto no caput do art. 37 da Constituição Federal. 

Demais disso, constituindo a sanção cível um minus em relação à sanção 

penal, não seria justificável que o Estado, tendo legitimidade para utilizar prova 

decorrente de interceptação telefônica originada em processo penal, sem vício de 

obtenção, não a utilizasse para instruir, também, o processo de improbidade 

administrativa. Há o interesse público de assegurar ao processo um resultado justo e 

seria no mínimo um contra-senso que a mesma ordem jurídica que cria um 

instrumento que permita conhecer o ilícito, e que também prevê a sua sanção nas 

diversas esferas, prestigie também a sua impunidade.  

O Supremo Tribunal Federal  emitiu precedente de grande importância em 

situação semelhante a que se discute: 
                                                 
93 MOREIRA. Ob. cit., p. 220. 
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INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - OBJETO - INVESTIGAÇÃO CRIMINAL - 
NOTÍCIA DE DESVIO ADMINISTRATIVO DE CONDUTA DE SERVIDOR.  
A cláusula final do inciso XII do artigo 5º da Cons tituição Federal - "... 
na forma que a lei estabelecer para fins de investi gação criminal ou 
instrução processual penal" - não é óbice à conside ração de fato 
surgido mediante a escuta telefônica para efeito di verso, como é 
exemplo o processo administrativo-disciplinar.  MANDADO DE 
SEGURANÇA - PROVA. No mandado de segurança, a prova deve 
acompanhar a inicial, descabendo abrir fase de instrução. A exceção corre à 
conta de documento que se encontra na posse de terceiro. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO - COMISSÃO - DESAFETOS. A atuação de comissão 
permanente de disciplina atende ao disposto no artigo 53 da Lei nº 
4.878/65, não se podendo presumir seja integrada por desafetos do 
envolvido. PROCESSO ADMINISTRATIVO - ACUSADOS DIVERSOS - 
PENA - ABSOLVIÇÕES. Uma vez presente, a equação "tipo administrativo 
e pena aplicada" exclui a tese da ausência de proporcionalidade. Enfoques 
diversificados, tendo em conta os envolvidos, decorrem da pessoalidade, da 
conduta administrativa de cada qual94. (grifei) 

Ora, se admite que a prova colhida mediante interceptação telefônica dê 

suporte à instauração de processo disciplinar, o que dirá de uma ação de 

improbidade, instrumento igualmente destinado a tutelar a moralidade administrativa 

e a partir da qual se origina processo de natureza jurisdicional, desenvolvido sob o 

pálio das mais rígidas garantias constitucionais do processo. 

O Superior Tribunal de Justiça  igualmente já se manifestou sobre a 

admissibilidade da utilização de prova colhida em virtude de interceptação telefônica 

realizada em outro processo: 

Se o laudo de degravação telefônica juntado aos autos do processo por 
determinação judicial constitui-se prova emprestada de outro processo, não 
haveria porque constar dos autos a autorização judicial. Ademais, restou 
ressaltado pelo e. Tribunal de origem a existência de ordem judicial 
autorizando a referida interceptação telefônica, não havendo que se falar 
em prova ilícita (...)95. 

Ademais, a produção da prova no processo civil e no processo penal rege-se 

pelos mesmos princípios e diante da ausência do princípio da identidade física do 

juiz em nosso ordenamento processual, se o fato já provado na seara criminal for 
                                                 
94 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso em Mandado de Segurança n° 24956/DF . Órgão 
Julgador: Primeira Turma. Relator Min. Marco Aurélio. Julgamento: 09/08/2005. Publicação:  DJ 18-
11-2005, PP-00011, EMENT VOL-02214-01, p. 00136. 
95 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus n°27145/SP . Órgão Julgador: Quinta 
Turma. Relator Min. Félix Fischer. Julgamento 05/08/2003. Publicação: DJ 25/08/2003, p. 00342. 
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discutido na relação processual originada pela ação de improbidade administrativa, 

não haveria nenhum motivo para que nela não fosse utilizada. Posicionar-se desta 

maneira é ir ao encontro das próprias premissas éticas da sociedade, a qual espera 

a intangibilidade da coisa pública. 

O transporte de provas colhidas mediante interceptação telefônica para o 

processo de improbidade administrativa se apresenta perfeitamente razoável , pois, 

conforme demonstrado nas linhas acima, está em harmonia com o conjunto de 

regras e princípios que formam a Constituição e com os valores nela consagrados, 

além de atender ao escopo político ínsito ao processo96, qual seja, o de estabilidade 

das instituições estatais.  

É necessário apenas identificar os requisitos para que a prova colhida sem 

vícios mediante a medida cautelar de interceptação telefônica seja validamente 

transportada e produza seus efeitos normalmente no processo de improbidade 

administrativa e, como via de conseqüência, possa validamente influir no 

convencimento do juiz e na formação da decisão. 

Assim, admite-se a utilização dos resultados da interceptação telefônica como 

prova emprestada em processo de improbidade administrativa desde que: 

a) a prova tenha sido produzida validamente na demanda penal de origem, com 

observância rigorosa do art. 5º, inciso XII da Constituição Federal de 1988 e 

das disposições da Lei nº 9.296/96; 

b) que a parte contra quem vai ser usada a prova no processo de improbidade 

administrativa tenha sido parte no processo criminal no qual prova foi colhida 

                                                 
96 Cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, vol. I . 5. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, pp. 148-150. 
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e nesta ocasião tenha tido a oportunidade de contraditar o conteúdo das 

degravações telefônicas, nos termos do art. 8ª da Lei nº 9.296/96; 

c) dado o segredo de justiça que, por força do art. 1º da Lei nº 9.296/96 reveste 

o resultado das interceptações, caso o processo penal originário em que a 

prova foi colhida não tenha transitado em julgado, o traslado da prova se dê 

sob a cláusula da transferência de sigilo . 

Respeitados esses requisitos, a prova colhida por interceptação telefônica 

não só pode, como, aliás, deve ser admitida no processo de improbidade 

administrativa e neste receber carga valorativa compatível com as peculiaridades do 

caso concreto e com os outros meios de prova trazidos aos autos. 

Por fim, considero extremamente apropriada a advertência feita por Ada 

Pellegrini Grinover, segundo quem 

cuidados especiais devem ser tomados para evitar que o processo penal 
sirva exclusivamente como meio oblíquo para legitimar a prova no processo 
civil. Se o juiz perceber que esse foi o único objetivo da ação penal, não 
deverá admitir a prova na causa cível97. 

 

Nessa linha de interpretação e dentro da argumentação e das condições aqui 

estabelecidas, conclui-se pela constitucionalidade e legalidade da utilização das 

interceptações telefônicas em processo de improbidade administrativa, o que, a meu 

ver, representa significativo instrumento a serviço da República e à preservação da 

Constituição enquanto complexo normativo unitário e autônomo. 

                                                 
97 GRINOVER e outros. As nulidades …cit., p. 235. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todo homem, por mais tímido ou reservado que seja, tem em sua essência a 

necessidade de conviver e de se comunicar com seus semelhantes, como há mais 

de dois mil anos já havia enunciado Aristóteles em constatação que se 

consubstancia em verdadeira máxima: “O homem é um animal político”. 

Entretanto, ao lado da sua inafastável vocação social, é igualmente natural 

que todo ser humano, em alguns momentos vida, busque o distanciamento da 

sociedade desejoso de manter fora do conhecimento de terceiros os fatos de sua 

vida pessoal, zelando pela tranqüilidade e estabilidade tão imprescindíveis ao 

desenvolvimento da personalidade humana. A intimidade corresponde a essa 

dimensão da existência humana, se revelando como manifestação da liberdade 

espiritual e refletindo a idéia de extrema interioridade.  

O direito, fenômeno social por excelência, não poderia se omitir de tutelar 

esse aspecto ínsito ao psiquismo humano. O direito à intimidade se manifesta como 

o poder legal do indivíduo de resguardar os fatos de sua vida pessoal, excluindo-os 

do conhecimento de terceiros ou do Estado os fatos que lhe digam respeito. 

Nos primeiros ordenamentos jurídicos a tutela da intimidade dos indivíduos se 

dava apenas reflexamente, através da proteção de outros bens jurídicos então 

assentes na dogmática jurídica, tais como a inviolabilidade do domicílio e o sigilo 

epistolar.  
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Tal realidade não foi diversa no direito brasileiro. Somente quando da 

promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, em 5 de outubro de 

1988, o direito à intimidade foi expressamente alçado à condição de direito 

fundamental (art. 5º, inciso X). 

Todavia, a tutela genérica e explícita da intimidade não implica em sua 

desconexão com outros direitos igualmente consagrados na constituição. Assim é 

que a Lei Fundamental, buscando assegurar a efetividade do direito à intimidade, 

destacou a inviolabilidade das comunicações telefônicas (art. 5º, XII). 

Reconhecida intangibilidade do sigilo das comunicações telefônicas como 

direito fundamental, a própria Constituição o excepciona diante da necessidade de o 

Estado proteger a sociedade como um todo, permitindo a quebra do sigilo das 

comunicações telefônicas para fins de investigação criminal ou instrução processual 

penal. 

A interpretação meramente gramatical do art. 5º, inciso XII da Carta da 

República conduz à conclusão de que a prova produzida mediante a realização lícita 

de interceptação telefônica somente poderia ser usada em processo criminal. 

Para mim essa interpretação está muito aquém do potencial normativo do 

aludido dispositivo. O que a Constituição prescreve é que o juiz criminal detém a 

competência exclusiva para autorizar a medida de interceptação telefônica, 

carecendo o juiz cível dessa esfera de poder jurídico. 

No caso de uma ação de improbidade administrativa, instrumento destinado a 

restaurar moralidade administrativa na esfera cível, é forçoso reconhecer que o juiz 

encarregado de processá-la não possui competência para determinar a realização 
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de interceptação telefônica para a produção de provas. Quanto a isso, não há o que 

se discutir. 

Entretanto, não soa justo nem razoável que fique impedida a utilização das 

provas produzidas pela medida interceptativa no processo de improbidade 

administrativa, uma vez que rompido o sigilo telefônico rompido, a prova produzida 

adquire autonomia e não há como impedir os efeitos jurídicos decorrentes da 

comprovação desse fato. 

De mais a mais, Constituição e a Lei n° 9.296/96 es tabelecem apenas as 

hipóteses em que é possível a autorização de interceptação telefônica, sendo 

omissas quanto à reserva de utilização das provas colhidas por esta medida. A 

natureza cível do processo de improbidade administrativa é irrelevante para a 

admissão das provas produzidas por essa via, pois tendo ocorrido a quebra do sigilo 

telefônico não há mais que se falar em preservação da intimidade dos 

comunicadores. 

Há que se levar em consideração ainda que na fórmula política do Estado 

Democrático de Direito, a Constituição é um instrumento de ação do Estado na 

busca do “desiderato apontado pelo texto constitucional, entendido no seu todo 

dirigente-valorativo-principiológico”98. Assim, deve-se buscar dar à Constituição a 

interpretação que garanta a sua unidade axiológica e realize os seus valores com a 

maior efetividade possível. O princípio da moralidade administrativa também é um 

valor de dignidade constitucional e essencial à existência do Estado Democrático de 

Direito e à realização dos fins deste e, como tal, deve ser efetivado à medida que 

comprovado fato configurador de improbidade administrativa as sanções da Lei 

                                                 
98 STRECK. Ob. cit., p. 136. 
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n°8.429/92 sejam aplicadas ao sujeito ímprobo. O in teresse público não se satisfaz 

somente com a restrição da liberdade prisão daqueles que, agentes públicos ou não, 

participem, incentivem ou se favoreçam de práticas ímprobas. Exige-se para a 

efetivação do princípio da moralidade administrativa, interesse de natureza 

notadamente difusa, a aplicação das sanções cíveis e políticas previstas no art. 37, 

§4° da Summa Lex e no art. 12 da Lei n° 8.429/92. 

Por todo o exposto, entendo ser possível juridicamente utilização de 

interceptação telefônica, realizada em processo criminal, como prova emprestada 

em processo de improbidade administrativa. O transporte das provas produzidas por 

meio de interceptação telefônica para um processo de improbidade administrativa, 

observados os requisitos constitucionais e legais para o traslado, longe de significar 

um sacrifício imperdoável de direitos fundamentais, constitui-se em importante 

instrumento a serviço da República no combate à corrupção, infeliz realidade que 

teima em persistir na intimidade do Estado brasileiro. 
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