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RESUMO 

 

 

 

Disserta sobre a violação do sigilo de correspondência de preso. Um problema que 
passa imperceptível no nosso convívio pode ter proporções maiores quando se 
transporta para o âmbito prisional, podendo desencadear, assim, conseqüências 
maléficas para todos. Apesar da Constituição Federal garantir a inviolabilidade de 
correspondência, necessário se faz sopesar, dentre os princípios e garantias 
fundamentais, quais as que atingem a coletividade a ponto de que para garantir o 
direito da maioria se faz necessário restringir o de alguns.  
 
 
Palavras chave: Inviolabilidade. Direitos.  Garantias. Correspondência. Preso. 
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ABSTRACTS 
 

 
      
 

Follow on the breaking of the secrecy of prisoner correspondence. A problem that 
passes imperceptible in our conviviality can have bigger ratios when it is carried to 
the prisional scope being able to unchain, thus, maleficent consequences for all. 
Although the Federal Constitution to guarantee the inviolability of correspondence, 
necessary if makes to sopesar, amongst the basic principles and guarantees, which 
the ones that reach the collective the point of that stops guaranteeing the right of the 
majority if it makes necessary to restrict of some    
 

 
 
 

 Words key: Inviolability. Rights.  Guarantees. Correspondence. Prisoner. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A quebra do sigilo telefônico e de correspondência sempre deu margens 

para que diversos tipos de agressões ao direito individual acontecessem. Sendo o 

tema gerador de grandes dúvidas, seja no trato, seja no manejo das 

correspondências, bem como das ligações telefônicas, é importante deixar explícita 

a delimitação legal quanto ao sigilo das correspondências e telefônicas. Delimitar a 

fronteira tênue entre o direito de um determinado cidadão e este mesmo direito de 

um outro é cada vez mais difícil diante de nossas leis, que nem sempre deixam 

claras todas as possibilidades de garantir tal sigilo e coibir eficazmente qualquer 

tentativa de violação ao direito aqui mencionado.  

Ajudaria muito se as leis fossem introduzidas no ordenamento jurídico 

após uma verificação de mudança cultural relativo ao assunto tratado por aquela lei, 

como forma de assegurar a sua aplicação, de maneira consciente por toda a 

sociedade. É claro que o nosso legislador também deveria passar por um melhor 

treinamento, sendo, pois, capaz de perceber tais mudanças ocorridas na sociedade. 

Talvez uma equipe multidisciplinar, incluindo juristas, psicólogos, pedagogos, 

cientistas políticos e outros profissionais, pudesse contribuir, alertando políticos e 

legisladores sobre o momento em que a sociedade apontar para um determinado 

rumo.   

A sociedade, por vezes, clama por enrijecimento de tipos penais, numa 

tentativa destes assegurarem direitos e garantias. É importante que não só os 

políticos, enquanto legisladores, mas todos tenham uma preocupação no trato do 

assunto no sentido de perceber que, nem sempre com o providencial 

endurecimento da lei é possível minorar os efeitos de determinado crime, que 
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assola uma comunidade. Nunca devemos esquecer os direitos humanos 

fundamentais, pois são eles os norteadores de todos os demais direitos do homem.  

O art. 5º, inciso XII, da Constituição, nativa e em voga, permite-nos 

entender que não é possível violar o sigilo da correspondência do preso, pois, só 

autoriza, expressamente, no caso das comunicações telefônicas. Sabe-se que tal 

posição não é unânime entre os estudiosos do direito, devido ao entendimento de 

que não existe no ordenamento jurídico brasileiro sustentação legal de direitos 

humanos fundamentais absolutos, somente na forma relativa. Saliente-se que a 

discussão foi reduzida com a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal 

(STF), em sede de habeas corpus, tendo como relator o Ministro Celso de Mello, 

quando confirmou a relatividade quanto ao sigilo de correspondência. 

Outro ponto controverso é a situação dos presos condenados pela 

Justiça. Não obstante saber-se que a Constituição Federal prevê no art. 5º, inciso 

XII, e o Código Penal, em seu art. 151, inciso I, além de outras leis extravagantes 

confirmarem a proibição de violabilidade de correspondência e telefônica, a 

sociedade como um todo precisa de mecanismos capazes de proteger seus 

integrantes daqueles indivíduos que, mesmo presos, escondem-se atrás da tutela 

constitucional para arquitetar os mais mirabolantes planos com cunho delituoso. É 

inaceitável que presidiários cometam extorsão de dentro de uma penitenciária 

utilizando-se de correspondências, celulares e outros meios.   

Seria bastante cômodo colocar a culpa somente no Governo e acreditar 

que não contribuímos, de alguma forma, para o exarcebamento da situação que ora 

verificamos. A sociedade, como um todo, tem a sua parcela de culpa, seja no 

tocante à omissão, seja quanto ao preconceito e até mesmo no medo que 

naturalmente temos em ajudar um egresso na sua reintegração ao convívio social. 
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Seria ingenuidade nossa imaginarmos que somente a ociosidade e a situação 

carcerária em si sejam os únicos causadores de malefícios oriundos de dentro de 

presídios que afligem os cidadãos livres. 

Todos podem verificar que a violência atingiu níveis intoleráveis, capazes 

de provocar sensações de impotência e revolta. O Estado, numa tentativa de 

minorar o problema, utiliza-se de variadas técnicas de inteligência onde, em alguns 

casos, há desrespeito de direitos constitucionalmente protegidos, apesar de ser 

veementemente negado pelas autoridades.  Não sabemos até que ponto a 

sociedade é capaz de assistir impassível à inépcia do Estado e só depois que a 

situação ficar insustentável iniciar uma reação capaz de mitigar o surto de violência 

que se alastrou em nosso País. 

Comentar o sigilo postal, suas nuances e facetas na sociedade, e 

transportar o assunto para um local hostil como o ambiente de um presídio ou de 

uma penitenciária, onde não é costume a prática do respeito do direito 

constitucional de sigilo de correspondência e telefônico, não é uma tarefa das mais 

fáceis. 

O tema sugere um estudo acerca das ocorrências de desrespeito a uma 

das garantias constitucionais seja na sociedade ou no presídio. O objetivo será 

verificar se ocorre a aplicação do direito fundamental de sigilo de correspondência e 

tentar buscar entendimento de até onde constitui desrespeito o controle de missivas 

endereçada aos presos, bem como na sociedade em geral.  

O assunto deve ser bem entendido para se ter uma real dimensão de sua 

importância no âmbito jurídico.Trata-se de um tema a que damos pouca 

importância, porém, a partir de uma análise mais apurada, é possível perceber o 

seu verdadeiro valor à medida que se vislumbra a possibilidade de qualquer um de 
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nós estarmos envolvidos com um processo judicial e conseqüente punição por parte 

do Estado. 

Apesar de ser um tema pouco discutido no meio acadêmico, cabe aos 

operadores do direito alertar das várias possibilidades que o assunto deva alcançar. 

A falta de informação é um dos fatores que contribuem para que as pessoas 

comuns sejam tentadas diante da situação de violar uma correspondência ou 

realizar uma escuta telefônica de forma criminosa e sujeito aos rigores da lei. 

O sigilo de correspondência e telefônico do preso não despertava 

interesse por parte da sociedade de um modo geral. O fato de alguém estar na 

condição de preso não o coloca em um patamar inferior a ponto de negar-lhe 

muitas das garantias constitucionais. Atualmente, em face dos últimos 

acontecimentos em São Paulo e Rio de Janeiro, os legisladores tentam restringir 

estes direitos na dúbia crença da diminuição dos crimes planejados intramuros. 

O preso difere do cidadão comum devido ao fato de estar cumprindo 

pena prevista em lei, advinda de um ato ou omissão condenáveis na sociedade, e 

isto não o faz incapaz de retornar à sociedade. A sociedade não deve esquecer que 

aquele preso, após um lapso temporal, irá regressar à mesma e será um cidadão 

como outro qualquer, tendo em vista que cumprira seu débito para com a Justiça e 

com a sociedade. 

Ademais, todos nós somos potencialmente capazes de cometer um ilícito 

penal, independente de nosso nível social. O importante é saber posicionarmos, 

diante das diversas situações que nos ocorre e analisá-las de modo menos gravoso 

e justo.  
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2 DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS 

 

A Constituição Federal de 1988, por ser a nossa lei maior, é também a 

maior referência a qualquer assunto relacionado ao direito. É claro que, alguns 

entendimentos se fazem necessários para permitir uma melhor interpretação do 

sentido ao qual o legislador quis dar à Carta Maior. Ademais nenhuma lei pode ser 

contrária à Constituição. 

A melhor doutrina classificou os direitos fundamentais em primeira, 

segunda e terceira geração, para um maior entendimento do momento temporal e 

histórico vivido pela sociedade brasileira. Celso de Mello destaca da seguinte forma 

tal classificação: 

Enquanto os direitos de primeira geração (direitos civis e políticos) – que 

compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais – realçam o 

princípio da liberdade e os direitos de segunda geração (direitos 

econômicos, sociais e culturais) – que se identificam com as liberdades 

positivas, reais ou concretas – acentuam o princípio da igualdade, os 

direitos de terceira geração, que materializam poderes de titularidade 

coletiva atribuídos genericamente a todas as formações sociais, 

consagram o princípio da solidariedade e constituem um momento 

importante no processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento 

dos direitos humanos, caracterizados enquanto valores fundamentais 

indisponíveis, pela nota de um essencial enexauribilidade.
1
 

A doutrina alemã faz distinção entre os direitos fundamentais e garantias 

institucionais, sendo que, dentre estas, estariam compreendidas as garantias 

jurídico-privadas e públicas. Canotilho, assim, resume: 

A protecção das garantias institucionais aproxima-se, todavia, da protecção 

dos direitos fundamentais quando se exige, em face das intervenções 

                                                 
1
 MELLO FILHO, José Celso. Constituição Federal anotada. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 448. 
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limitativas do legislador, a salvaguarda do ‘mínimo essencial’ (núcleo 

essencial) das instituições.
2
   

Manuel Gonçalves Ferreira Filho afirma que “a primeira geração seria a 

dos direitos de liberdade, a segunda, dos direitos de igualdade, a terceira, assim, 

complementaria o lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade, 

fraternidade".3 Este comentário corrobora a doutrina majoritária onde os direitos 

fundamentais de primeira geração constituem todos os direitos e garantias 

individuais e políticos clássicos onde o seu surgimento aconteceu com o advento da 

Constituição4. Os direitos de segunda geração são aqueles relacionados aos 

direitos sociais, econômicos e culturais, os quais surgiram no começo do século 

passado. Os direitos fundamentais de terceira geração entendem-se como os 

direitos de solidariedade ou fraternidade.  É importante verificar que, dentre os 

direitos fundamentais de terceira geração inclui-se o direito ambiental adaptado em 

harmonia com o viver humano. 

O professor Celso Lafer faz menção a quatro gerações, afirmando que 

“os direitos de terceira e quarta gerações transcendem a esfera dos indivíduos 

considerados em sua expressão singular e recaindo, exclusivamente, nos grupos 

primários e nas grandes formações sociais”.5 

Assim, pode-se afirmar que os direitos fundamentais são de eficácia e 

aplicação imediatas, em toda a sua plenitude, apesar de não serem respeitados em 

todos os aspectos. O art. 5º, §1º, da Constituição Federal em vigor, confirma, de 

modo explícito, a consistência da afirmação acima, cujo texto está assim escrito: 

                                                 
2
 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 1993. p. 520. 

3
 FILHO, Manuel G. Ferreira. Direitos humanos fundamentais. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 57. 

4
 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 10ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 517. 

5
 LAFER, Celso. A Reconstrução dos Direitos Humanos. São Paulo: Cia. das Letras, 1988. p. 255 
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Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantido-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: 

[...] 

§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 

aplicação imediata.
6  

A Declaração Universal dos Direitos do Homem, assinada em Paris 

definitivamente em 02 de outubro de1789,  confirmada pela Resolução n° 217 A, da 

Assembléia Geral das Nações Unidas garantia os direitos do homem enquanto 

pessoa humana. Alexandre de Moraes dissertou sobre o tema da seguinte forma: 

Consagraram, basicamente, os princípios da igualdade e dignidade 

humanas; a vedação absoluta à discriminação de qualquer espécie, seja 

em razão de raça, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra 

natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra 

condição; o direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal; a expressa 

proibição à escravidão, ao tráfico de escravos ou servidão; a proibição à 

tortura, ao tratamento ou c castigo cruel, desumano ou degradante; o 

princípio do juiz natural; o acesso ao Judiciário; a vedação às prisões, 

detenções e exílios arbitrários; os princípios da presunção de inocência, do 

devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; o princípio da 

reserva legal; a inviolabilidade à honra, à imagem e à vida privada; a 

liberdade de locomoção; o asilo político; o direito à nacionalidade; o direito 

de propriedade; a liberdade de pensamento, consciência, opinião, 

expressão e religião; o direito de reunião, de associação e de 

sindicalização; os direitos políticos; o direito ao trabalho e à livre escolha 

de profissão, com a conseqüente justa remuneração que lhe assegure, 

assim como à sua família, uma existência compatível com a dignidade 

humana; o direito ao repouso e ao lazer; direito à instrução e à vida 

cultural.
7
 

Por intermédio do Decreto Legislativo nº 226/91, o governo brasileiro 

depositou a Carta de Adesão ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Político, 

                                                 
6
 SANTOS, Ozéias J. Constituição Federal: Legislação. São Paulo: Lawbook, 2002. p. 11-14 

7
 MORAES, Alexandre. Direitos humanos fundamentais. 2ª ed., Atlas: São Paulo, 1996, p. 36. 
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em vigor desde dezembro de 1976, na Secretaria Geral das Nações Unidas em 24 

de janeiro de 1992, sendo que entraria em vigor em 24 de abril de 1992. 

Estávamos, assim, ajustados às determinações internacionais. 

 

2.1 Direito à intimidade 

 

A intimidade pode ser considerada um elemento da personalidade capaz 

de proporcionar o deleite de um instante consigo mesmo quer seja para melhor se 

conhecer ou simplesmente para uma reflexão sobre si mesmo com o objetivo de 

evoluir de alguma forma.   

Dentre os direitos e garantias fundamentais temos que o direito à 

intimidade ao qual é espécie do direito à personalidade. O direito à intimidade é 

merecedor de proteção prevista na Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso X, 

onde prevê expressamente que: 

Art. 5º [...] 

[...] 

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.
8
 

A regra é não haver violação à intimidade.  Somente em três hipóteses é 

que se permite tal violação e respeitadas certas precauções para que não haja 

abusos. A primeira seria a quebra de sigilo telefônico com a finalidade de 

investigação criminal ou instrução processual penal, tudo previsto no art. 5º, inciso 

                                                 
8
 SANTOS, Ozéias J. Constituição Federal: Legislação. São Paulo: Lawbook, 2002. p. 11. 
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XII, da Constituição em vigor.  A segunda seria a possibilidade de violação de 

correspondência e comunicações na situação de estado de defesa, previstas no art. 

136, §1º, I, ‘c’, da Magna Carta. Uma terceira possibilidade verifica-se quando em 

estado de sítio, previsto nos arts. 137, I e 139, III, todos da Constituição Federal em 

vigor. Vale observar que, tais restrições só podem ocorrer em momentos 

considerados anormais.9  

Vários doutrinadores tentam chegar a um consenso a respeito do 

assunto sem, no entanto, exauri-lo. Interessante o entendimento de Ada Pellegrini 

Grinover onde coloca o assunto em duas esferas, uma maior e outra menor, sendo 

a primeira chamada de vida privada e a segunda de intimidade, esta se completa 

em direito à reserva e direito ao segredo. As duas esferas são consideradas 

integrantes da personalidade. 

José Afonso da Silva, ao dissertar sobre o assunto, afirma que o direito 

à privacidade abrange, de um modo geral, o direito à intimidade e à garantia da 

liberdade de expressão. Desta forma, verifica-se: 

As manifestações das esferas íntimas, privadas e da personalidade. O 

sigilo da correspondência alberga também o direito de expressão, o direito 

de comunicação, que é, outrossim, forma da liberdade de expressão do 

pensamento, como examinaremos a seu tempo. Mas, nele, é que se 

encontra a proteção dos segredos pessoais, que se dizem apenas aos 

correspondentes. Aí é que, não raro, as pessoas expandem suas 

confissões íntimas na confiança de que se deu pura confidência.
10 

Seria mais coerente conceber a vida privada como gênero e, a 

intimidade, espécie. Na prática, as pessoas tentam evitar que outros indivíduos 

                                                 
9
 GRECO FILHO, Vicente. Interceptação telefônica. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 9-13. 

10
 SILVA, José Afonso.  Curso de Direito Constitucional Positivo. 5ª Ed. São Paulo: RT, 1989. p. 185. 
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tenham conhecimento de informações íntimas. Não há o desejo de divulgar tais 

segredos e, se o fizerem, que não seja da forma como o terceiro intenciona fazê-lo.  

Alexandre de Moraes, assim, afirma que: 

Importante destacar que a previsão constitucional, além de estabelecer 

expressamente a inviolabilidade das correspondências e das 

comunicações em geral, implicitamente proíbe o conhecimento ilícito de 

seus conteúdos por parte de terceiros. O segredo das correspondências e 

das comunicações é verdadeiro princípio corolário das inviolabilidades 

previstas na Carta Maior. 
11

 

Vale ressaltar que, não é unânime tal posicionamento e, ainda hoje, há 

alguns doutrinadores que entendem de forma diversa daquilo que está aqui 

tacitamente exposto. Importante é destacar que a grande maioria se coaduna com a 

idéia de preservação da vida privada e, conseqüentemente, o íntimo. Não devemos 

perder de vista a necessidade que tem todo indivíduo de preservar a sua intimidade 

como forma de melhor desenvolver-se em todos os aspectos de sua vida. Absurdo 

seria admitir uma situação impeditiva do mínimo desenvolvimento mental e 

fisiológico do indivíduo enquanto ser humano. 

 

2.2 Posição doutrinária 

 

O questionamento a respeito da relatividade de tais direitos em face de 

nossa Lei Maior tem sido motivo de profunda análise por parte dos doutrinadores. 

O direito ao sigilo de correspondência e de comunicações encontra-se 

inserido dentre as garantias constitucionais fundamentais e tem aplicação imediata.   

                                                 
11

 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 15ª ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 87.  
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     O art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal em vigor, está expresso 

da seguinte forma: 

Art. 5º [...] 

[...] 

XII É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações 

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

caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer 

para fins de investigação criminal ou processual penal.
12

 

A melhor doutrina admite que a garantia do sigilo de correspondência e 

comunicações telegráficas é de caráter absoluto e as comunicações telefônicas são 

consideradas relativas devido ao fato de poderem ser objeto de investigação 

criminal ou instrução processual penal. Lembramos que tal garantia já havia sido 

consubstanciada em várias outras constituições brasileiras, desde 1824, ao qual, 

desde esta época, tinha caráter absoluto.  

Com a Constituição Federal de 1988, o legislador manteve a proibição de 

violação de cartas, dados e telefones, exceto nos casos de investigação ou 

instrução criminal de conversas telefônicas, observados alguns cuidados previstos 

em lei específica. A lei 9.296/96 regulamentou a interceptação das comunicações 

em sistema de informática e telemática. Esta norma foi editada para regular o inciso 

XII do art. 5º da Constituição Federal. Antes do advento de diploma ordinário o 

Supremo Tribunal Federal não admitia, de forma absoluta, a interceptação 

telefônica, até mesmo com a autorização judicial para a investigação criminal ou 

instrução em processo penal.13  

Em Portugal o segredo de correspondência, segundo parecer nº 270/78, 

da lavra de sua Procuradoria Geral da República, consiste: 

                                                 
12

 SANTOS, Ozéias J. Constituição Federal: Legislação. São Paulo: Lawbook, 2002. p. 12. 
13

 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 15ª ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 87 
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[...] 

Na obrigação que impende sobre todos aqueles a quem as 

correspondências não são dirigidas, de as respeitar escrupulosamente, 

tanto no que se refere à sua integridade como ao seu conteúdo. 

[...] 

Da noção que demos de segredo de correspondência fácil é concluir que 

ele abrange tão só a violação de correspondências dirigidas a terceiros, 

isto é, o autor da infracção é sempre um estranho, ficando a descoberto as 

indiscrições cometidas pelos destinatários (os crimes de violação de 

segredo profissional e de subtracção ou violação de correspondência são, 

assim, previstos em preceitos autónomos - artigos 290º, 295º e 461º do 

Código Penal Português).
14

 

Cumpre lembrar que é considerada como absoluta, no entendimento 

majoritário, a proibição da quebra de sigilo de correspondência, dados e telegráfica. 

O Professor Vicente Greco Filho, ao tecer alguns comentários a respeito do 

assunto, afirma que: 

No texto do art. 5º, XII, da Constituição, são duas as interpretações 

possíveis: a ressalva, considerando-se a expressão “no último caso”, 

aplica-se às comunicações telegráficas, de dados e das comunicações 

telefônicas, ou aplica-se somente às comunicações telefônicas. A primeira 

hipótese pressupõe o entendimento de que o texto constitucional prevê 

somente duas situações de sigilo: o da correspondência, de um lado, e o 

dos demais sistemas de comunicação (telegrafia, dados e telefonia), de 

outro. Assim, a possibilidade de quebra do sigilo referir-se-ia à segunda 

situação, de modo que ‘último caso’ corresponderia aos três últimos 

instrumentos de transmissão de informações. A segunda hipótese 

interpretativa parte da idéia de que o sigilo abrange quatro situações: a 

correspondência, as comunicações telegráficas, as de dados e as 

telefônicas, e, assim, a expressão “último caso” admitiria a interceptação 

apenas para as comunicações telefônicas. Antes de enfrentar a questão, 

consigne-se que, em qualquer das interpretações, fica sempre excluída a 

interceptação de correspondência considerando-se que, quanto a esta, 

tendo em vista a absoluta impossibilidade de se compreender o sigilo da 

                                                 
14

 PORTUGAL. Procuradoria Geral da República de Portugal. Parecer nº 270/78. Disponível em:  
http://www.pgr.pt/portugues/grupo%5Fsoltas/pub/coleccao/vi/10.htm#1. Acessado em 28 mai 2006. 

http://www.pgr.pt/portugues/grupo_soltas/pub/coleccao/vi/10.htm#1
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correspondência como ‘último caso’, a garantia é plena e em condicionada, 

aliás, segundo o princípio inclusus unius exclusus alterius.
15

 

Os professores Antonio Scarance Fernandes e Antonio Magalhães 

Gomes Filho, têm opinião interessante. Senão vejamos: 

Muda agora a situação, dado que a disposição constitucional, ao mesmo 

tempo em que garante a inviolabilidade da correspondência, dos dados e 

das comunicações telegráficas, abre uma única exceção, relativa a estas 

últimas. Isso quer dizer, no nosso entender, que em relação às demais 

formas indicadas pela Constituição (correspondência, dados e 

comunicações telegráficas) a inviolabilidade do sigilo se torna absoluta. 

Segundo parte da doutrina, entretanto, a Constituição estaria cuidando 

somente de duas situações de sigilo – de um lado, a da correspondência, 

do outro, a das "comunicações telegráficas, de dados e telefônicas" –, de 

modo que a possibilidade de quebra, "no último caso", abrangeria todo o 

segundo grupo. Para rechaçar essa posição, basta observar que a 

reiteração da palavra "comunicações", antes de "telefônicas", indica 

exatamente que a exceção constitucional só a estas se refere: se a 

ressalva abrangesse todo o segundo grupo, teria sido suficiente dizer, 

"comunicações telegráficas, de dados e telefônicas”.
16 

Celso Ribeiro Bastos aponta a preservação da intimidade como corolário 

para a proibição absoluta de violação das correspondências e dados, todos 

previstos na Constituição Federal de 1988. Nestes termos, afirma que: 

O sigilo da correspondência está hoje estendido, como vemos, às 

comunicações telegráficas, de dados e telefônicas. [...] Por 

correspondência há de se entender toda a gama de cartas e postais, 

mesmo que incluam meros impressos. (...) Um ponto importante da 

abrangência deste direito é o seguinte: é preciso compreender esse que 

não se trata de um direito que só proíbe a violação ou a devassa, mas 

                                                 
15

 GRECO FILHO, Vicente. Interceptação telefônica. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 9-13. 
16

 FERNANDES, Antonio Scarance. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2001. p. 179. 
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inclui também o dever em que se encontram os terceiros que estejam no 

seu domínio de divulgá-lo.
17 

A leitura dos autores citados acima dá-nos uma idéia clara de que a 

inviolabilidade das cartas e comunicações telegráficas tem caráter absoluto e não 

poderia ter sido outra a intenção do legislador originário, visto que tais práticas 

deverão ser consideradas como ilícitas, inclusive quando são apresentadas como 

meio de prova em qualquer processo, seja ele cível, criminal, trabalhista, 

administrativo, etc. Assim todas as provas obtidas ilicitamente não poderão constar 

nos autos de qualquer procedimento judicial ou não, independente de ser ele 

criminal ou civil devido à proibição explícita na Carta Maior em vigor, além de outras 

vedações, tais como o art. 233 do Código de Processo Penal, que trata da 

impossibilidade de admissão, em juízo, das cartas particulares, sejam elas 

interceptadas ou conseguidas criminalmente, exceto para beneficiar o réu. 

Na vigência da atual Constituição não é permitido que as cartas sejam 

interceptadas com a finalidade de produzir provas para instruir processo, tendo em 

vista que o art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal de 1988, proíbe anexar nos 

autos as provas obtidas por meios ilícitos. É claro que a questão da ilicitude da 

prova será melhor avaliada pelo juiz de forma que as partes poderão pedir a 

impugnação sempre que julgarem inaceitáveis em um caso concreto, sendo que tal 

disposição não é considerada no seu sentido absoluto quando se tratar de violação 

de sigilo telefônico. 

Barbosa Moreira, com bastante coerência, assevera que pode o direito 

de prova pertencer ao direito de ação, sendo este um direito constitucional, de tal 

                                                 
17

 BASTOS, Celso Ribeiro. Comentários à Constituição do Brasil. 2º vol. Saraiva: São Paulo, 1989, 
p.72-73.  
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forma que não seria razoável ser sempre sacrificado com a alegação da 

preservação da intimidade.18 

Vários doutrinadores defendem a proibição de interceptação de 

correspondência. Tourinho Filho afirma que: 

As cartas interceptadas ou obtidas por meios criminosos, bem como as 

confissões e depoimentos conseguidos através de processos condenáveis, 

entre outras provas produzidas ao arrepio da lei, são coisas do passado, 

pois agora vigora o nosso right of privacy.
19

 

Luis Gustavo Grandinetti Castanho de Carvalho, por sua vez, afirma que: 

Com relação à inviolabilidade de correspondência, de comunicações 

telegráficas, de dados e telefônicas (inciso XII do mesmo art. 5º), que vão 

remontar à prova ilícita, também a Constituição permite uma única 

exceção: a interceptação de comunicações telefônicas desde que exista 

prévia autorização judicial. [...] A exceção permite apenas a interceptação 

telefônica. Portanto, seria ilícita a interceptação de cartas, de comunicação 

telegráfica e de dados. Assim, pela simples leitura do referido inciso XII 

tem-se por revogado o artigo 240, parágrafo §1, letra "f" do Código de 

Processo Penal, que permitia à autoridade policial, na busca domiciliar, a 

apreensão de cartas fechadas ou abertas, destinadas ao réu ou em seu 

poder para efeito de prova em processo penal.
20 

Decisão da lavra do STF (Supremo Tribunal Federal) admite, 

excepcionalmente, a possibilidade da administração presidiária interceptar 

correspondências postais de presos, assegurando que a inviolabilidade do sigilo 

epistolar não pode constituir instrumento capaz de permitir a prática de ilícitos 

previstos em lei. Foi de importância enorme tal decisão, pois modificou o 

                                                 
18

 MOREIRA, Barbosa. Direito aplicado: acórdãos e votos. Ed. Forense: São Paulo. p. 170-171. 
19

 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. vol. 3. 23ª. ed. Saraiva: São Paulo, 
2001. p. 225.  
20

 CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Processo Penal em Face da Constituição. 
10ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1992. p. 28-29.  
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posicionamento daquela turma na Corte Suprema a respeito do assunto. O voto do 

relator, Ministro Celso de Mello, foi, na íntegra, o seguinte: 

E M E N T A: HABEAS CORPUS - ESTRUTURA FORMAL DA 

SENTENÇA E DO ACÓRDÃO - OBSERVANCIA - ALEGAÇÃO DE 

INTERCEPTAÇÃO CRIMINOSA DE CARTA MISSIVA REMETIDA POR 

SENTENCIADO – UTILIZAÇÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS NÃO 

AUTENTICADAS - PRETENDIDA ANALISE DA PROVA - PEDIDO 

INDEFERIDO. - A estrutura formal da sentença deriva da fiel observância 

das regras inscritas no art. 381 do Código de Processo Penal. O ato 

sentencial que contém a exposição sucinta da acusação e da defesa e que 

indica os motivos em que se funda a decisão satisfaz, plenamente, as 

exigências impostas pela lei. - A eficácia probante das copias xerográficas 

resulta, em princípio, de sua formal autenticação por agente público 

competente (CPP, art. 232, parágrafo único). Peças reprográficas não 

autenticadas, desde que possível a aferição de sua legitimidade por outro 

meio idôneo, podem ser validamente utilizadas em juízo penal. - A 

administração penitenciária, com fundamento em razões de segurança 

pública, de disciplina prisional ou de preservação da ordem jurídica, pode, 

sempre excepcionalmente, e desde que respeitada a norma inscrita no art. 

41, parágrafo único, da Lei n. 7.210/84, proceder à interceptação da 

correspondência remetida pelos sentenciados, eis que a cláusula tutelar da 

inviolabilidade do sigilo epistolar não pode constituir instrumento de 

salvaguarda de práticas ilícitas. - O reexame da prova produzida no 

processo penal condenatório não tem lugar na ação sumaríssima de 

habeas corpus. Assim, o Supremo Tribunal Federal, por sua 1ª Turma, 

consolidou o entendimento de que, embora o art. 5º, inciso XII, da CF/88, 

trate apenas da quebra de sigilo da comunicação telefônica, desde que 

obedecido o parágrafo único do art. 41, da Lei nº 7.210/84 (a restrição se 

dará por ato motivado do diretor do estabelecimento), é possível a quebra 

do sigilo epistolar do preso, com fundamento na impossibilidade de 

utilização de direitos fundamentais para salvaguardar práticas ilícitas. 

Portanto, resta inquestionável a possibilidade de legislar-se sobre quebra 

do sigilo postal. No entanto, é evidente que, ao ser disciplinada a quebra 

desse sigilo, deverão ser estabelecidas regras que assegurem ao disposto 

no art. 5º, inciso XII, um conteúdo mínimo de proteção ao direito à 

privacidade do preso. Assim, é nessa ótica de garantia, ainda que mínima, 

do direito do preso à privacidade que deve ser analisado o mérito da 

proposição. A proposição conserva, no texto do art. 41 da Lei nº 7.210, de 
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11 de julho de 1984, o atual parágrafo único, renumerando-o para 

parágrafo primeiro. No texto original do parágrafo único do art. 41, da Lei nº 

7.210/84, encontramos uma garantia essencial para que se assegure um 

conteúdo mínimo de proteção do direito à privacidade do preso: o ato de 

quebra de sigilo postal deve ser motivado e só pode ser ordenado pelo 

diretor do estabelecimento prisional. O texto do § 2º proposto, ao autorizar 

a quebra do sigilo postal, estabelece dois pressupostos de fundo 

(investigação criminal e instrução penal) como elementos essenciais para a 

legalidade desse ato. Um segundo ponto importante desse parágrafo, é a 

determinação de que as informações obtidas serão mantidas sob sigilo; 

isto é, fica vedada qualquer forma de divulgação ou utilização dessa 

informação que não seja no âmbito da investigação criminal ou do 

processo penal que fundamentaram a sua obtenção. Também merece 

destaque, no texto do § 2º sob análise, o estabelecimento de sanção para 

o agente que promover a quebra do sigilo postal em desacordo com a 

normatização contida no projeto de lei. Avaliado sob o prisma da 

preservação de um conteúdo mínimo do direito à privacidade de suas 

comunicações postais, não há reparos a serem feitos ao texto proposto 

para o § 2º. Com relação ao texto do § 3º ao art. 41, proposto pelo Projeto 

de Lei 6.588, de 2006, temos ressalva ao seu conteúdo. O § 3º determina 

que a interceptação e a análise da correspondência deverão ser fundadas 

nos requisitos previstos no art. 2º da Lei nº 9.296, de 1996. Ocorre que o 

caput do citado art. 2º estabelece que: “Não será admitida a interceptação 

de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes 

hipóteses”. Da leitura do caput do art. 2º, fica claro que as hipóteses nele 

indicada não podem ser fundamento da quebra do sigilo postal. Ao 

contrário, elas são hipóteses enumeradas que impediriam a quebra do 

sigilo postal, como já impedem a quebra do sigilo telefônico. Também não 

se nos afigura adequado que o diretor do estabelecimento prisional possa 

se substituir ao juiz para avaliar, em momento inicial, a correção dos 

fundamentos alegados para a quebra do sigilo postal. E essa é a 

conseqüência de se definir no § 3º que a interceptação será “comunicada 

imediatamente ao juiz, com as respectivas justificativas”. Ou seja, primeiro 

quebra o sigilo postal, depois comunica ao juiz. E, se o juiz decidir que não 

há fundamento para a quebra do sigilo eventual informação obtida não 

poderá ser utilizada, em razão da teoria do fruto da árvore envenenada, 

adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, seguindo-se a seqüência 

de atos proposta pelo Projeto de Lei, estar-se-ia abrindo uma possibilidade 

de proposituras de ações contestando provas relacionadas com o processo 

penal ou com a investigação criminal que recebeu provas obtidas por 
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quebra ilegal do postal. Com isso, é possível que provas obtidas sem 

nenhuma relação com a quebra ilegal do sigilo postal poderão ter a sua 

validade questionada pela defesa dos criminosos, a qual sustentaria que 

teriam sido obtidas a partir de dados decorrentes dessa quebra ilegal do 

sigilo postal do preso. Para evitar-se esse risco, seria melhor adotar-se 

para o texto do § 3º uma redação que determinasse que essa modalidade 

de interceptação obedeceria ao disposto no art. 2º da Lei nº 9.296, de 24 

de julho de 1996, e que só poderia ser determinada por juiz, a 

requerimento do diretor do estabelecimento prisional. Em conseqüência, 

ter-se-ia para o art. 1º, do Projeto de Lei nº 6.588, de 2006, a seguinte 

redação: Art. 1º O art. 41, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de 

Execução Penal, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 2º e 3º, 

renumerando-se o atual parágrafo único como § 1º: “Art. 41. [...] § 1º Os 

direitos previstos nos inciso V, X e XV poderão ser suspensos ou 

restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento. § 2º A 

correspondência de presos condenados ou provisórios, a ser remetida ou 

recebida, poderá ser interceptada e analisada para fins de investigação 

criminal ou de instrução processual penal, e seu conteúdo será mantido 

sob sigilo sob pena de responsabilização penal nos termos do art. 10, parte 

final, da Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996. § 3º Aplica-se à 

interceptação da correspondência dos presos, o disposto no art. 2º, da Lei 

nº 9.296, de 11 de julho de 2006, devendo a interceptação da 

correspondência ser determinada pelo juiz a requerimento fundamentado 

do diretor do estabelecimento prisional. Com essa modificação, 

entendemos que há um aperfeiçoamento do texto da proposição original, 

evitando-se oportunidades legais para que a defesa dos criminosos possa 

se valer de expedientes processuais para impedir que crimes sejam 

apurados ou punidos judicialmente. Pelas razões expostas, VOTO PELA 

APROVAÇÃO.21  

Foi a partir desta decisão do STF que se iniciou o embate doutrinário 

mais acirrado com relação à possibilidade de violação do sigilo de correspondência, 

visto que antes quase não se tinham dúvidas de ser impossível tal agressão ao 

direito constitucionalmente protegido, fosse por qualquer motivo. Posições 

diferentes foram se formando, com o avançar dos debates, a ponto de existirem 

                                                 
21

 STF. 1ª Turma. HC nº 70.814-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, D. J. U. Seção I, 24 jun. 1994, 
página 16.649/16.650 – Revista do Tribunal nº 709/418. 
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opiniões diametralmente opostas. Apesar das discussões exacerbadas acerca da 

possibilidade de violabilidade postal, as divergências ainda estão longe de serem 

pacificadas. 

Em um primeiro instante, é interessante lembrar a diferença entre 

apreensão e interceptação, pois não pode haver dúvidas quanto ao seu conceito. 

Tércio de Sampaio Ferraz, citado na obra de Geraldo Prado, com bastante lucidez, 

afirma que: 

Se dois ou mais agentes resolvem pôr em prática, executar, projeto 

criminoso, fazendo-o entre si por meio de cartas, estas podem ser 

apreendidas, uma vez que há justo motivo. É bem verdade que não podem 

ser interceptadas, pois o processo comunicativo há de ser preservado à luz 

da Constituição. Não obstante, repousadas em poder do destinatário, 

poderão ser arrecadadas, desde que haja ordem judicial neste sentido, 

emanada em verdadeiro processo penal cautelar. A proibição da 

interceptação obedece à intenção clara do legislador de impedir o 

devassamento irrestrito da nossa intimidade, com os danos morais e 

patrimoniais que a devassa possa ocasionar, sem prejuízo do uso ilícito e 

descontrolado das informações. Como se trata de limitação ao exercício de 

direito fundamental, mandam as boas regras de hermenêutica que a 

aplicação da providência excepcional seja efetivada com cautela.
22 

Uadi Lammêgo Bulos, tem opinião bastante interessante a respeito de 

provas ilícitas. Senão vejamos: 

Provas obtidas por meios ilícitos são as contrárias aos requisitos de 

validade exigidos pelo ordenamento jurídico. Esses requisitos possuem a 

natureza formal e a material. A ilicitude formal ocorrerá quando a prova, no 

seu momento introdutório, for produzida à luz de um procedimento 

ilegítimo, mesmo se for lícita a sua origem. Já a ilicitude material delineia-

se através da emissão de um ato antagônico ao direito e pelo qual se 

consegue um dado probatório, como nas hipóteses de invasão domiciliar, 

                                                 
22

 PRADO, Geraldo Luiz Mascarenhas. Sistema acusatório. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 1999. 
Interceptação de comunicações. Disponível em <http://www.direitosfundamentais.com.br> acessado 
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violação do sigilo epistolar, constrangimento físico, psíquico ou moral a fim 

de obter confissão ou depoimento de testemunha etc.
23

 

José Carlos Barbosa Moreira admite a impossibilidade de interceptação 

telefônica, porém vê a possibilidade de quebra dos sigilos da correspondência e 

das comunicações telegráficas. Comenta da seguinte forma: 

Não é fácil perceber a razão de política legislativa capaz de justificar a 

disciplina heterogênea da matéria no tocante, por um lado, às 

comunicações telefônicas e, por outro, aos demais tipos de comunicação. 

Soa extravagante que se possa outorgar ao órgão judicial o poder de 

autorizar uma interceptação telefônica, e a mesma providência seja, ao 

contrário, inadmissível no que respeita a uma carta ou a um telegrama. Se 

dois membros de uma quadrilha conversam por telefone, existirá a 

possibilidade de escutar o que dizem, sem que eles saibam; mas, se um 

envia ao outro folha de papel, não haverá meio lícito de descobrir o que 

nela foi escrito, a menos que o próprio destinatário faça a cortesia de 

revelá-lo [...]. O mínimo que cabe dizer é que o legislador constituinte 

revelou aí estranho amor pelo paradoxo.
24 

Fernando Capez25
, apesar de defender a relatividade da garantia 

constitucional, no tocante ao princípio da inviolabilidade do sigilo das 

comunicações, admite, em vista do inciso XII, do art. 5º da Constituição Federal em 

vigor, que está revogado o art. 240, §1º, inciso “f”, do Código de Processo Penal, 

tendo em vista que contraria a Constituição quanto à busca e apreensão. 

Alexandre de Moraes entende que nenhuma garantia constitucional 

individual é absoluta. É claro que o respeito a alguns parâmetros devem ser 

observados sob o risco de invalidade do ato praticado. O referido autor resumiu sua 

posição afirmando que: 

                                                 
23

 BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal anotada. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 244. 
24

 MOREIRA, José Carlos Barbosa. O habeas data brasileiro e sua lei regulamentadora. Revista de 
Informação Legislativa nº 138. p.89. 
25

CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 288. 
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Os direitos humanos fundamentais, dentre eles os direitos e garantias 

individuais e coletivos consagrados no art. 5º da Constituição Federal, não 

podem ser utilizados como um verdadeiro escudo protetivo da prática de 

atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou 

diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob 

pena de total consagração ao desrespeito a um verdadeiro Estado de 

Direito. [...] Ocorre, porém, que apesar de a exceção constitucional 

expressa referir-se somente à interceptação telefônica, entende-se que 

nenhuma liberdade individual é absoluta, sendo possível, respeitados 

certos parâmetros, a interceptação das correspondências e comunicações 

telegráficas e de dados sempre que as liberdades públicas estiverem 

sendo utilizadas como instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas.
26

 

A professora Ada Pellegrini Grinover leciona que: 

Deve-se reconhecer que a posição da Constituição, ainda que interpretada 

de maneira mais elástica, não é a melhor, pois sempre levaria à 

conseqüência de não legitimar, no mínimo, a apreensão da 

correspondência (retirando a eficácia de dispositivos como o art. 240, §1º, 

f, do CPP) ou, na exegese que se anuncia no Supremo, das comunicações 

telegráficas.
27

 

 

Grinover faz referência ao caráter relativo da garantia constitucional em 

tela da seguinte forma: 

 

É cediço, na doutrina constitucional moderna, que as liberdades públicas 

não podem ser entendidas em sentido absoluto, em face da natural 

restrição resultante do princípio da convivência das liberdades, pelo que 

não se permite que qualquer delas seja exercida de modo danoso à ordem 

pública e às liberdades alheias.
28 

É importante observar que, a maioria dos doutrinadores sustenta ser 

absoluta a proibição de interceptação de correspondência, enquanto que alguns 

                                                 
26

 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2001.p.58/78.  
27

GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 
179.  
28

GRINOVER, Ada Pellegrini. Novas Tendências do Direito Processual. Rio de Janeiro: Forense, 
1990. p.60. 
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autores, como Alexandre de Moraes,29 Ada Pellegrini Grinover e Fernando Capez30, 

admitem a relatividade das garantias individuais previstas no art. 5º da Constituição 

Federal. Esses autores usam o argumento segundo o qual a defesa dos direitos e 

garantias individuais servem para possibilitar aos homens plenitude de 

desenvolvimento pessoal, sem interferências do Estado e, desta forma, não seria 

admissível que alguns da sociedade e aqueles temporariamente excluídos da 

mesma, utilizem-se como escudo as garantias para praticar atos ilícitos e, com isto, 

incomodar outras pessoas a ponto de causar algum tipo de temor quando da prática 

de crimes, conforme se têm observado recentemente com o crescente índice de 

violência nas grandes capitais de modo insuportável. Não seria razoável permitir 

que haja violações às garantias constitucionais, pois se ocorrerem, estaríamos 

vivenciando a falta de segurança jurídica. Vale ressaltar que caberia ao prejudicado, 

através de representante legal, pleitear o restabelecimento do direito garantido em 

norma maior. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 15ª ed. São Paulo: Atlas, 2004.p.86. 
30

CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 281. 
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3 TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA 

 

O Código Penal, na Seção III, onde o título faz referência aos crimes 

contra a violabilidade de correspondência. Tipifica-o e comina uma pena de 

detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses ou multa. Está assim redigido o art. 151: 

Art. 151 Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada, 

dirigida a outrem: 

Pena – detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa. 

§ 1º Na mesma pena incorre: 

I – quem se apossa indevidamente de correspondência alheia, embora não 

fechada e, no todo ou em parte, a sonega ou destrói; 

[...] 

§ 2º As penas aumentam-se de metade, se há dano para outrem. 

§ 3º Se o agente comete o crime, com abuso de função em serviço postal, 

telegráfico, radioelétrico ou telefônico: 

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos. 

§ 4º Somente se procede mediante representação, salvo nos casos do § 

1º, IV, e do § 3º.
31 

Inicialmente, temos que o crime tipificado no artigo 151 do Código Penal 

Brasileiro (CPB), na parte relativa ao seu caput, foi substituído pelo art. 40, caput, 

da Lei nº 6.538, de 20 de junho de 1978, lei dos serviços postais, devido ao fato de 

ser uma lei específica e, desta forma, ter prevalência sobre o CPB. Curioso notar 

que, diferente da lei genérica penal, esta lei ordinária vislumbra a possibilidade, 

diante do caso concreto, do juiz aplicar pena de 29 (vinte e nove) dias, visto que 

prescreve punição ao infrator de “até seis meses”. Para termos uma noção do 

exposto acima, vejamos como está redigido o art. 40 da lei postal: 

                                                 
31

 JESUS, Damásio Evangelista. Código Penal anotado. 11ª ed. São Paulo: Saraiva,2001. p. 513. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                 33 

                                                                                                        

 Art. 40º - Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência 

fechada dirigida a outrem: 

Pena: detenção, até seis meses, ou pagamento não excedente a vinte 

dias-multa. 

§ 1º - Incorre nas mesmas penas quem se apossa indevidamente de 

correspondência alheia, embora não fechada, para sonegá-la ou destruí-la, 

no todo ou em parte. 

§ 2º - As penas aumentam-se da metade se há dano para outrem.
32 

O legislador pátrio quis proteger a liberdade de comunicação do 

pensamento, pois que a privacidade, neste caso, estaria ameaçada se o direito do 

cidadão, remetente ou destinatário, de comunicar-se por meio de carta sofresse 

interferência de um terceiro qualquer de forma dolosa, salvo no caso de erro de 

tipo, onde alguém devassa pensando estar endereçada a si próprio. 

Sabe-se que o crime de violação de correspondência é subsidiário, 

exceto na condição de finalidade particular, ou seja, quando alguém tem a intenção 

de cometer um outro crime e, na execução, se violar correspondência, estará 

cometendo não o crime tipificado no art. 151 do Código Penal ou no art. 40 da lei 

postal, e sim aquele originalmente pretendido. Ademais o objeto material é a 

correspondência de alguém, abrangendo, desta forma, carta, telegrama ou bilhete 

de cunho particular ou oficial, não importando o idioma, tampouco se o praticante 

do delito leu, bastando, para isso que tenha conhecimento do conteúdo. A figura 

típica do crime de violação de correspondência é de mera conduta, não exigindo, 

assim, o resultado causalístico. Havendo dolo torna-se difícil sustentar a alegação 

de excludente de ilícito penal, visto que tal garantia constitucional é absoluta e tem 

aplicação imediata. 

O tipo penal, segundo Damásio de Jesus33, requer que seja 

correspondência fechada, pois se estiver aberta há a presunção de não haver sigilo 

                                                 
32

 JESUS, Damásio Evangelista. Código Penal anotado. 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 513. 
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pessoal, visto que não houve cautela do remetente em resguardar o conteúdo da 

missiva.  

No Direito português vemos que, em se tratando de outros documentos 

que não seja uma carta, o entendimento passa a ser diferente, conforme têm se 

pronunciado diversos órgãos governamentais de Portugal. Parecer nº 15/95, da 

Procuradoria Geral da República de Portugal, referente à abertura de encomendas 

postais de fiscalização aduaneira e utilização do conteúdo como prova em processo 

penal, deliberou em 10 de outubro de 1995, deste modo: 

O sigilo da "correspondência postal" consiste na proibição de leitura de 

qualquer correspondência, mesmo que não encerrada em invólucro 

fechado, e da mera abertura da correspondência fechada, bem assim na 

proibição de revelação a terceiros do conteúdo de qualquer mensagem ou 

informação de que se tomou conhecimento, devida ou indevidamente, das 

relações entre remetentes e destinatários e das direcções de uns e outros 

(artigo 13º do Decreto-Lei n.º 188/81, de 2 de Julho).
34 

José Cretella Júnior afirma que não “existe infração à Constituição o 

serviço postal do Estado-membro para a própria correspondência, o mesmo 

ocorrendo com o Município, com o Distrito Federal e com os Territórios”.35  Nestes 

termos, defende o autor que não configura infração penal o serviço postal particular 

ou interno, que consiste na comunicação epistolar da empresa matriz para as filiais. 

Igualmente é o caso verificado nas diversas editoras, que transportam livros das 

lojas em grandes centros para aquelas localizadas no interior do Estado e vice-

versa. 

                                                                                                                                                       
33

JESUS, Damásio Evangelista. Código Penal anotado. 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 513. 
34

PORTUGAL. Pareceres da Procuradoria Geral da Republica. Disponível em 
<http://www.dgsi.pt/pgrp.nsf/7fc0bd52c6f5cd5a802568c0003fb410> Acessado em 9 jun 2006 
35

CRETELA, José. Comentários à Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Forense, 1990. v. 3. p. 
1.364. 
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 No tocante à análise da definição de carta, José Cretella Júnior entende, 

baseado no art. 47 da Lei nº 6.538/78, que, “sem mensagem ou comunicação 

escrita entre ‘remetente’ e ‘destinatário’, inexiste carta ou missiva. Assim, títulos, 

valores e documentos não configuram a ‘carta’”.36 Posição esta ainda não 

sedimentada pelos operadores do direito de forma unânime. 

Importante comentar que vários julgados decidiram de forma diversa a 

classificação de documentos quanto à definição de carta para a seara jurídica, 

senão vejamos alguns deles: 

Monopólio postal.  Abrange as comunicações de negócio, de débito pela 

prestação de serviços, de vencimentos de obrigações, de posição de saldo 

bancário, enfim, de tudo que, do ponto de vista legal, é considerado carta, 

v.g., objeto de correspondência, com ou sem envoltório, sob a forma de 

comunicação escrita, de natureza administrativa, social, comercial, ou 

qualquer outra, que contenha informação de interesse específico do 

destinatário (Lei 6.538, de 1978, art. 47).  Embargos Infringentes 

rejeitados, sem o conhecimento da questão superveniente de saber se o 

monopólio postal subsiste em face da Constituição Federal de 1988. 
37

 

 

Constitucional.  Apreensão de documentos bancários da Assessoria 

Postal Ltda. pela ECT. Monopólio Postal. Lei nº 6.538/78 e OSP nº 039/80. 

I - O recebimento, o transporte e a distribuição de avisos de vencimentos 

bancários não se inclui no conceito de ‘carta’ contido na Lei nº 6.538/78, 

não se enquadrando, portanto, em qualquer das hipóteses acima, no 

monopólio postal da União (OSP nº 039/80).  II - Remessa Oficial 

desprovida.
38

 

 

ADMINISTRATIVO - MONOPÓLIO POSTAL - NOTIFICAÇÃO DE 

LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - LEI Nº 6.538/78. Os carnês de notificação 

de lançamento tributário constituem carta. Por isto, sua distribuição integra 

monopólio da ECT (Lei nº 6.538/78 - arts. 9º e 47).
39 
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37
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38

 TRF – 1ª Região – 2ª Turma - IOB 11/91 
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Ademais a intimidade e a transmissão de pensamento via escrita deve 

merecer proteção legal de tal modo a não permitir que alguém perturbe, de alguma 

forma, o ato do remetente em enviar carta a um destinatário específico. 

 No entendimento de Damásio de Jesus, a missiva que demora anos 

para chegar ao destinatário não está incluída no artigo do Código Penal, visto que a 

temporariedade é importante.40 

É oportuna a observação de Gilberto e Vladimir Freitas, quando fazem 

referência a Carlos Maximiliano, no tocante à violação postal de presos. Com 

bastante lucidez, afirma Maximiliano que: 

Os publicistas e a jurisprudência concordam em permitir o que o Código 

Penal de 1890 proíbe: a leitura das missivas escritas ou recebidas pelo 

acusado, autorizada por ordem escrita do juiz formador da culpa. 

Entretanto, esta disposição rigorosa do Código não se observa na prática, 

sobretudo nas prisões, onde as cartas têm levado a Polícia a descobrir 

cúmplices dos detidos e provas esmagadoras de crimes algo 

misteriosos.
41

  

À guisa de todo o entendimento acerca do absolutismo ou do relativismo 

na inviolabilidade de correspondência, é interessante lembrar que o Legislativo 

Federal delegou competência ao Ministério Público da União a representatividade 

junto ao órgão judicial competente para a quebra de sigilo da correspondência, por 

intermédio da Lei Complementar nº 75, de 20 de março de 1993, onde se lê, in 

verbis: 

Art. 6º Compete ao Ministério Público da União: 

[...] 

XVIII – representar: 

                                                 
40
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41
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a) ao órgão judicial competente para quebra de sigilo da correspondência 

e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações 

telefônicas, para fins de investigação criminal ou instrução processual 

penal, bem como manifestar-se sobre representação a ele dirigida para os 

mesmos fins.
42

 

Ressalte-se, também, que tal representatividade é estendida ao 

Ministério Publico dos Estados, em face do art. 80 da Lei 8.625/93.   
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4 O SIGILO POSTAL NAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS 

 

A Constituição Imperial outorgada em 24 de março de 1824 já constava, 

de modo absoluto, que seria responsabilizado o serviço público, representado pelo 

Correio, pela violação postal. Tal garantia estava prevista no art. 179, inciso XXVII, 

in verbis: 

Art. 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.
43 

No governo republicano, a Constituição também garantia o sigilo postal 

de forma absoluta, porém não mais responsabilizava o Correio, explicitamente, 

como a Constituição anterior o fazia. A garantia constitucional estava prevista no 

art. 72, §18º da seguinte forma: 

 Art 72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes 

no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à 

segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: 

[...] 

§ 18 - É inviolável o sigilo da correspondência.
44

 

No governo de Getúlio Vargas, foi outorgada a Constituição de 1934 e, 

novamente, estava garantido taxativamente, o sigilo de correspondência. No art. 

113, inciso 8º, constava, in verbis, a garantia constitucional: 

                                                 
43
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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.
45

 

A Constituição de 1937 fazia constar a inviolabilidade do domicílio e da 

correspondência com a ressalva das situações previstas em lei. O texto 

constitucional deixava transparecer que não era mais absoluta tal garantia visto que 

a lei poderia prever a violabilidade. O art. 122, inciso 6º, previa: 

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.
46

 

Estava prevista na Constituição de 1946, a garantia de inviolabilidade da 

correspondência. O caráter absoluto novamente ficava patente. O art. 141, §6, da 

Constituição Federal de 1946 previa que: 

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.
47

 

Modificações foram observadas na Constituição Federal de 1967, pois 

protegia o direito à intimidade, porém não fazia menção à possibilidade de obtenção 
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 Idem. 
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de provas advindas do desrespeito ao direito íntimo, deixando, assim, dúvidas 

quanto à aplicação de dispositivo constitucional para os operadores do Direito. A 

previsão legal de inviolabilidade postal estava prevista na CF/67, em seu art. 150, § 

9º. Verberava que: 

Art 150 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País 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.
48

 

A Constituição de 1967, em seu art. 8º, inciso XII, deu competência à 

União para a manutenção do Correio Aéreo Nacional e do Serviço Postal. Tal 

competência foi mantida nos mesmos termos na atual Constituição, expressamente 

no art. 21, inciso X. Por vontade idônea do constituinte, a União responsabilizou-se, 

no tocante à distribuição, do serviço de correio, sendo, desta forma, um monopólio 

que perdura até hoje e sem prenúncios de mudanças. O fator preponderante para 

que o constituinte assim o fizesse é que a integração nacional estaria encaminhada 

com tais ações, por se tratar de interesse governamental a integração do País, até 

mesmo em vista dos compromissos internacionais assumidos pelo Governo 

brasileiro nesta área.49 

A origem da atual ECT – Empresa de Correios e Telégrafos, empresa de 

personalidade jurídica e de direito privado, ocorreu através do Decreto-lei nº 509/69 

e está vinculada ao Ministério das Comunicações, capitaneada pelo Senador Hélio 

Costa, sendo que antes a denominação oficial era de Departamento de Correios e 

Telégrafo, antes empresa sem personalidade jurídica, cuja vinculação direta era do 
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 Idem. 
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Ministério da Viação e Obras Públicas, na época do governo militar.  A lei nº 

6.538/78, o Decreto nº 83.858/79 são as principais normas reguladoras do serviço 

postal, onde se prevê a cobrança de uma tarifa ao qual é usada para aquisição de 

selo por parte do usuário. Sabe-se que cartas com peso inferior a 10 (dez) gramas 

não são cobradas, tendo em vista a integração nacional e a destinação social como 

um dos pilares da justificação da existência dos Correios entre nós.50 

Os governantes brasileiros sempre tiveram a consciência de manter em 

funcionamento o serviço postal no Brasil, pois viam a necessidade, inicialmente, de 

integração nacional e, posteriormente, uma forma de consolidar a segurança 

nacional. A difusão destas idéias foi, principalmente, dos governos militares, posto 

que, nesta época, era grande o apelo nacionalista. 

O legislador constituinte de 1988 confirmou a garantia constitucional, 

porém admitiu a possibilidade de violação nos casos das comunicações 

telegráficas, observados alguns parâmetros, todos regulados em norma 

infraconstitucional específica. Está assim redigido o art. 5º, inciso XII, da Carta 

Magna em vigor: 

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: 

[...] 

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações 

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

caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer 

para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.
51
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José Cretella Júnior, renomado doutrinador pátrio, tece alguns 

comentários interessantes a respeito do sigilo de correspondência ao longo de 

nossas Constituições Federais. Neste ínterim, afirma com bastante coerência e 

lucidez, que: 

A Constituição de 1891, art. 34, 15, falava, tão só, em 'legislar sobre 

serviço de correios e telégrafos nacionais'. A Constituição de 1934, art. 5º, 

VII, preferiu a fórmula 'manter o serviço de correio' e, no mesmo sentido, 

foi a orientação da Carta de 1937, art. 15, VI. A Constituição de 1946, art. 

5º, XI é precisa ao determinar: 'manter o serviço postal e o Correio Aéreo 

Nacional.
52

 

Uma passagem por todas as Constituições demonstra o interesse e a 

preocupação do legislador em regular o direito ao sigilo de correspondência. Os 

Correios, empresa estatal já fora responsabilizada por eventuais desrespeitos ao 

preceito constitucional, porém chegou-se à conclusão que as mais variadas formas 

de contrariar o comando da norma não se restringia somente aos funcionários 

daquele órgão. As variações encontradas em algumas épocas não modificaram 

substancialmente a intenção do legislador anterior em proteger a intimidade, vida 

privada e o sigilo de correspondência. Atualmente não resta dúvidas quanto á 

necessidade de proteção de tão importante direito. 
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5 O DIREITO DO PRESO À LUZ DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL 

 

A Carta Magna atual, em seu bojo, traz questões ligadas aos presos, 

sistema penitenciário e o ato de prisão. Vale ressaltar que repetiu alguns preceitos 

constitucionais previstos em Constituições anteriores e proporcionou a elevação de 

outros preceitos apenas previstos em leis ordinárias para a esfera constitucional, 

trazendo, desta forma, várias inovações.53 

O que se pode depreender, na prática, é que a aplicação imediata das 

normas contidas no art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal de 1988 sofre de 

ataques constantes, seja por parte dos operadores do direito, seja pelos estudiosos 

das normas ou, até mesmo, por aqueles que deveriam zelar pela correta aplicação 

do texto constitucional.54 

O art. 5º, incisos III, XLI, XLIX traz, explicitamente, direitos e garantias 

individuais e deveriam ter aplicação imediata, pois trata da liberdade de todos: 

Art. 5º [...] 

[...] 

 III – ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou 

degradante. 

[...] 

XLI – a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e 

liberdades fundamentais. 

[...] 

XLIX – é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral.
55

 

A Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal, ao qual 

é, atualmente, recepcionado pela Constituição Federal em vigor, em seu art. 3º, 
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determina que: "Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos 

não atingidos pela sentença ou pela lei”.56  Confirma, ainda, que todas as garantias 

constitucionais que não foram atacados pela sentença estejam válidas, ou seja, 

aplica-se o art. 5º da Constituição Federal com todos os seus incisos naquilo que 

couber ao preso. O inciso XII também está inserido neste rol. Até onde se sabe 

nenhuma sentença impediu o preso de comunicar-se com o mundo exterior. Dentro 

desta mesma ótica verificamos que o art. 40 da L.E.P. (Lei de Execuções Penais) 

prevê a obrigação das autoridades em zelar tanto pela integridade física quanto 

pela moral dos presos, sejam eles condenados ou provisórios. Adiante, no art. 41, 

são elencados os direitos dos presos. Aqui se faz necessário atentar para o inciso 

XV, do art. 41, ao qual faz referência às correspondências. Está expresso da 

seguinte forma: 

Art. 41 – Constituem direitos do preso: 

[...] 

XV – contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, 

da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral 

e os bons costumes. 

[...] 

Parágrafo único. Os diretos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser 

suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do 

estabelecimento.
57

 

Scarance Fernandes, no sopesamento entre valores, entende que o valor 

maior deve ser preservado. Ademais, fazendo valer do princípio da 

proporcionalidade, cita que em determinados momentos, no ensejo da defesa do 

direito à própria vida, existe a possibilidade real de ser violado o sigilo de 

correspondência, e faz a seguinte afirmação: 
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Imagine-se que alguns presos, através de troca de correspondência, 

preparam a fuga, na qual será seqüestrada e morta uma autoridade.  

Estranho que não se permita a violação dessa correspondência se há 

notícia do plano, com o intuito de abortá-la.
58 

 Julio Fabbrini Mirabete, ao comentar a Lei 7.210/84, faz uma observação 

bastante interessante, senão vejamos: 

A censura e o impedimento de correspondência efetuados nos presídios e 

previstos em regulamentos internos põem em foco essa garantia 

constitucional, já se tendo afirmado a inconstitucionalidade de normas 

jurídicas que limitam o direito ao sigilo de correspondência.
59

 

Outrossim, a lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965, regula o direito de 

representação e o processo de responsabilidade administrativa civil e penal, nos 

casos de abuso de autoridade. O art. 3º, c, desta mesma lei, dispõe que, qualquer 

atentado ao sigilo de correspondência constitui abuso de autoridade. 

Existem presos pleiteando, junto ao juízo de Execução e por meio de 

seus defensores legais, explicações das autoridades que são responsáveis pela 

verificação de correspondência nos presídios, penitenciárias, e outros 

estabelecimentos prisionais. As autoridades alegam que estão albergados em lei 

específica relativa ao trato da execução penal, os advogados dos presos alegam, 

por seu turno, a inconstitucionalidade do art. 240, § 1º, do Código Penal, associado 

ao parágrafo único, do art. 41, da Lei de Execução Penal. O Ministério Público tem 

se manifestado acerca do assunto cobrando explicações as quais, na maioria das 

vezes, as autoridades justificam-se, alegando que se apóiam em lei que não foi 

declarada inconstitucional na parte que toca tal procedimento, portanto legal. 
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Ressalte-se que o Regimento Interno dos Estabelecimentos Penais da 

Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, em seu art. 125, inciso XVIII, 

confirma o direito do preso em corresponder-se extramuros, via carta, porém com 

providencial vigilância para que não se dê margem a ilícitos penais ou 

transgressões no ambiente prisional ao qual incidirá castigo interno.  

O importante doutrinador, Nelson Hungria, comenta a violação de 

correspondência, consubstanciando seu parecer da seguinte forma: 

Há casos vários em que a lei autoriza, explícita ou implicitamente, a 

abertura da correspondência alheia, para conhecer-lhe o conteúdo. Assim, 

no caso de censura oficial, quando suspensa a garantia constitucional da 

inviolabilidade de correspondência; no caso da correspondência do falido, 

que deve ser aberta e lida pelo síndico, em defesa dos interesses da 

massa (art. 63, II, da Lei de Falências); no caso da correspondência dos 

condenados presos, a qual deve ser aberta e lida pelo Diretor da prisão; no 

caso da correspondência do acusado de crime, conforme dispositivo do 

CPP (art. 240, f); no caso da correspondência de menores ou totalmente 

incapazes, pode ser devassada por seus representantes legais ou pessoas 

a cuja guarda estejam confiados.
60 

Independente da interpretação que se dê para os artigos que tratam da 

violação do sigilo de correspondência na Constituição Federal, Código Penal, 

Código de Processo Penal ou, até mesmo, nas leis extravagantes, deve-se ter em 

mente que o indivíduo jamais deve se esconder em preceitos legais para a prática 

de ilícitos, pois a sociedade moderna não suporta mais atitudes as quais possam 

prejudicar os direitos de outrem. 

O que torna o desrespeito mais odioso é quando o resultado de tal 

prática ilícita é utilizado como prova em um processo qualquer, pois se trata de 

prova eivada de nulidade, absoluta para a maioria e relativa para alguns.  
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Importante o posicionamento do professor Tourinho Filho, visto que faz 

engrossar o entendimento da melhor doutrina, não obstante existirem opiniões 

contrárias e pautadas em jurisprudências ainda carecedoras de amadurecimento 

posterior, afirma, sem deixar margens para dúvidas, que: 

[...] toda e qualquer prova obtida ilicitamente, seja em afronta à 

Constituição, seja em desrespeito ao direito material ou processual, não 

será admitida em juízo. Trata-se de uma demonstração de respeito não só 

à dignidade humana, como, também, à seriedade da Justiça e ao 

ordenamento jurídico. O nº. 2 do art. 5 do Pacto de São José da Costa 

Rica, ao qual o Brasil depositou sua Carta de Adesão, dispõe que 

"ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, 

desumanos e degradantes. Toda pessoa privada da liberdade deve ser 

tratada com o respeito devido à dignidade da pessoa humana. 

[...] 

 Entre o interesse estatal quanto à repressão e o respeito à dignidade 

humana e aquela série mínima de liberdades e garantias espraiadas no 

nosso ordenamento jurídico, o legislador constituinte brasileiro optou pela 

última solução. A eficácia da persecução penal precisava encontrar um 

limite no respeito das garantias individuais. 

[...] 

Na verdade, conforme observa Bettiol, "a liberdade individual, como 

expressão de um valor absoluto, deve ser tida como inviolável por qualquer 

Constituição democrática".
61

 

Não podemos, nem devemos, descartar a possibilidade do Estado 

intervir nos casos em que o interesse coletivo tenha prevalência sobre o interesse 

particular, porém de forma cautelosa, temporariamente, pautada em norma legal 

que permita tal desiderato. 

 Existem várias críticas negativas para o posicionamento do Ministro 

Celso de Mello, afirmando ter havido um equívoco no trato da questão, visto que a 

interpretação extensiva não é permitida na nossa hermenêutica jurídica, salvo para 

                                                 
61

 FILHO, Tourinho. Instituições de direito penal e processo penal. São Paulo: Saraiva, 1973. p. 251. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                 48 

                                                                                                        

beneficiar o réu. O juiz titular da 1ª Vara de Execuções Penais do Estado de 

Pernambuco, Adeildo Nunes, ao comentar sobre o tema, afirma que: 

De forma sábia, porém, esta mesma norma prevê que o diretor de qualquer 

estabelecimento prisional pode suspender e até restringir a circulação de 

correspondências no âmbito prisional, desde que incidam fortes indícios de 

que o seu teor possa comprometer a segurança interna da prisão, 

exigindo-se, todavia, que o faça de forma motivada e com absoluto 

controle judicial. A destruição, violação e sonegação de cartas destinadas 

aos nossos presidiários - sem a existência de decisão permissiva e 

fundamentada da autoridade que administra a prisão - importa em crime 

previsto em nossa Lei Penal e essa atitude deve ser repelida com o uso 

dos meios legais, ademais compromete, sobremaneira, a integridade moral 

do preso, outro princípio constitucional que deve ser obedecido.
62

 

O fato de estar prevista na Lei de Execução Penal (LEP) que o diretor de 

estabelecimento prisional pode restringir ou suspender, sempre que houver motivo, 

coloca como relativa a garantia constitucional, pois subjetivamente poderá agir de 

forma impeditiva, posto que a motivação, em tese, deva ser tamanha para tomar 

atitude extrema.  

O legislador, por intermédio do art. 41, parágrafo único, da LEP, quis 

dotar o agente público de instrumento preventivo, possibilitando evitar um mal maior 

para a sociedade, no caso de o preso utilizar-se de carta para planejar um ilícito 

penal. 
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6 PROJETOS DE LEI EM TRAMITAÇÃO NO CONGRESSO 

 

Atualmente, no Congresso, encontram-se, em fase de tramitação, dois 

projetos de lei, os de número 11/2004 e 227/2003, cujo conteúdo faz versar sobre 

correspondência de preso. 

O projeto de lei nº 11/2004, de autoria do Senador Rodolpho Tourinho 

pretende alterar o artigo 41 da Lei n° 7210, de 11 de julho de 1984, “para prever a 

interceptação de correspondência de presos condenados ou provisórios para fins 

de investigação criminal ou de instrução processual penal”. Tal projeto já foi 

aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, foi enviado para a Câmara dos 

Deputados para apreciação e posterior devolução ao Senado Federal.63 

Em sendo aprovado o projeto de lei nº 11/2004 alteraria da seguinte 

forma a lei pretendida: 

§ 2º - A correspondência de presos condenados ou provisórios, a ser 

remetida ou recebida, poderá ser interceptada e analisada para fins de 

investigação criminal ou de instrução processual penal, e seu conteúdo 

será mantido sob sigilo, sob pena de responsabilização penal nos termos 

do art. 10, parte final, da Lei nº. 9.296, de 24 de julho de 1996. 
64

 

Na justificação do projeto de lei o senador Rodolpho Tourinho faz constar 

a decisão do Ministro Celso Mello, através do HC 70814/SP, além de problemas 

ocorridos nos presídios de Bangu, Rio de Janeiro, ações criminosas atribuídas à 

facção Primeiro Comando da Capital, localizada em São Paulo, e, principalmente a 

preocupação com as atividades de “Fernandinho Beira-Mar”, comandadas de 
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dentro do presídio Presidente Bernardes. No intuito de convencer os colegas da 

necessidade emergente de aprovação do projeto de lei em tela, o Senador 

assevera que a Constituição, com o art. 5º, inciso XII, na verdade, quis apenas 

proteger os cidadãos de bem e não aqueles que afrontam a lei e causam 

verdadeiros atos de insultos contra a sociedade organizada, desta forma, conclui 

ele, o direito constitucional do sigilo de correspondência é relativo, nestes termos. 

Completa afirmando que o Estado encontra-se “acuado”(sic) diante da atuação de 

criminosos que, mesmo presos, continua a promover os mais variados ilícitos 

penais.  

O projeto de lei nº 19/2004, que pretendia alterar o “artigo 233 do 

Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, para 

permitir a interceptação de correspondência de presos condenados ou provisórios 

para fins de investigação criminal ou de instrução processual penal”, de autoria do 

Senador Gerson Camata foi rejeitado pela Comissão de Constituição e Justiça por 

versar sobre o mesmo assunto do projeto de lei nº 11/2004.65 

Projeto de lei nº 227/2003, de autoria do Senador Magno Malta, pretende 

adicionar o “parágrafo único no artigo 76 da lei nº 7210, de 10 de julho de 1984 (Lei 

de Execução Penal), para estabelecer as atribuições da divisão de inteligência 

penitenciária”. Este projeto de lei encontra-se em fase de votação na Câmara dos 

Deputados. O art. 76 da LEP passará a ser redigido, se for aprovado tal projeto: 
66 

Art. 76. [...] 

Parágrafo único. A Divisão de Inteligência Penitenciária, que atuará junto 

aos presos considerados mais perigosos, envolvidos ou com suspeitas de 

envolvimento com organizações criminosas, ou que constituam ameaça 
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para a ordem e a segurança da disciplina penitenciária ou da sociedade, 

competirá, dentre outras, as seguintes atribuições: 

[...] 

IV – analisar correspondências, expedidas ou recebidas; 

[...] 

      

No ímpeto de aprovação do projeto de sua autoria o destemido senador 

Magno Malta demonstra preocupação com as rebeliões, onde facções criminosas 

rivais disputam o poder e a manutenção de atividades escusas dentro do ambiente 

prisional. São, no entender do elaborador do projeto, fatos mais que suficientes 

para justificar a competência dos integrantes da Divisão de Inteligência 

Penitenciária a violação de correspondência dos presos nos casos colocados no 

projeto de lei. A atuação desta Divisão proporcionaria informações aos diretores e, 

assim, impediria a deflagração de confrontos ou rebeliões. Sustenta, ainda, que 

daria subsídios para o desvendamento de crimes pelo simples fato de estar perto 

dos presos e conseguiria, desta forma, informações privilegiadas dos mesmos. 

Ademais pretende monitorar as visitas de presos, correspondências, bem como 

sinais de enriquecimento ilícito dos agentes penitenciários. Arremata o nobre 

senador com a justificativa de que: 

A presente proposta visa a fornecer à sociedade brasileira um novo meio 

de defesa, tornando mais eficaz a persecução criminal do Estado, 

detectando indícios de corrupção nos presídios e garantindo a punição dos 

presos mais perigosos
67

 

 

São atacáveis as justificativas do Senador em face da compreensão 

errônea dos direitos fundamentais e pelo fato de que a aplicação, efetividade e 
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respeito pela intimidade, privacidade ao qual é, nos dizeres de eminentes 

doutrinadores, absolutamente garantidos no ordenamento jurídico brasileiro. A 

permissão teria que acontecer mediante Emenda Constitucional. 

Insistir em mudanças de leis que só fariam aumentar a revolta e a 

sensação de insegurança dentro de um ambiente carcerário poderá contribuir para 

uma onda de rebeliões indesejada por todos. 

Admitir que o direito fundamental do sigilo de correspondência é relativo, 

constitui argumento não muito aceitável no nosso meio social. A própria 

possibilidade de exceção à regra desta disposição constitucional já é, por si só, 

temeroso.  

É importante lembrar que a regra, neste caso, é a absoluta 

impossibilidade de violação de sigilo de correspondência e a exceção somente 

poderá ocorrer nos dois casos previstos expressamente na Constituição Federal 

vigente, apesar de lei extravagante, prever a restrição ou suspensão (art. 41, § 

único da lei nº 7.210/84) por, no máximo trinta dias (art. 58 da lei nº 7.210/84) 

“mediante ato motivado” de autoridade pública.68 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não mais podemos aceitar que o interesse do particular venha sobrepor 

ao interesse da comunidade. A sociedade, como um todo, exige Justiça rápida e, 

por que não dizer, justa. O Direito moderno não pode ficar passível a estes 

clamores. Precisa adequar-se aos novos rumos que a sociedade tem tomado, pois 

o Direito foi criado para regular o convívio humano de tal modo que haja respeito 

aos direitos individuais e coletivos de cada indivíduo em particular. 

Tornar tais exceções previstas em lei, regras, à guisa dos últimos 

acontecimentos achando que, com o providencial endurecimento da lei será 

possível diminuir a ação criminosa daqueles criminosos é pura cegueira política e, 

pior, não vislumbra um problema maior que extrapola o entendimento de pessoas 

incapazes de analisar a problemática como um conjunto de fatores contributivos 

para a situação de ingerência do Estado.     

Todos os dias, os “cidadãos de bem”, nos dizeres dos senadores, 

assistem nos noticiários televisivos a cenas chocantes de presos amotinados, 

violência dos mais variados tipos, protestos violentos de movimentos sociais em 

busca de seus “direitos”, porém não verificam, na mesma medida, soluções viáveis 

e capazes de minorar tais acontecimentos e vê-se numa situação de desamparo em 

vistas que até mesmo o Estado admite estar “acuado” diante da ingerência em que 

se encontra a Segurança Pública no Brasil. Ingenuidade nossa imaginar que este 

problema é recente, pois se sabe da existência desde há muito tempo, quando era 

possível ao menos diminuir a um nível suportável. 
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Os projetos de lei nº 11/2004 e 227/2003 estão sendo encaminhados 

sem se perceberem do grande equívoco que representa a possibilidade de violação 

de correspondência de presos ou de qualquer cidadão, pois a solução do problema 

de segurança não pode ser resolvida com a restrição de direito constitucionalmente 

garantido.  

Sabemos que os celulares são os principais meios de comunicação entre 

o preso e seus companheiros de crime extramuros. É claro que bilhetes ou, até 

mesmo, cartas podem estar sendo utilizados pelos presidiários, porém o 

instrumento de maior utilização para a consecução de atos criminosos, sem sombra 

de dúvidas, é o celular, notadamente aqueles com alta capacidade de sinal (como 

os modelos que usam a tecnologia Irídium, imperceptíveis aos bloqueios de 

celulares comuns) e longa duração de carga da bateria, além do uso da rede 

mundial de computadores pessoais.  

Somente as falhas da justificação destes projetos de lei, aqui citados, 

poderiam constituir material suficiente para a elaboração de uma monografia 

jurídica, porém seria um desperdício sem tamanho, pois até mesmo o Congresso 

Nacional pouco valor está dando a tais propostas de lei. Apesar dos últimos 

acontecimentos ocorridos nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro terem 

causado grande agitação na mídia, ainda temos políticos imunes aos ataques de 

flagrantes desrespeitos a direitos constitucionalmente protegidos. A falta de critério 

e lucidez pode levar os políticos a modificar leis incapazes de resolver a 

problemática da Segurança Pública que nos assola de forma insistente, visto que 

todas as classes sociais sofrem com a ação de criminosos de toda espécie. 

O momento é de ação, porém agir sem haver debates para obedecermos 

a uma lógica neste momento crucial é, por demais, perigoso diante da eleição 
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majoritária que se avizinha. O visível despreparo de nossos políticos é facilmente 

utilizado pela mídia, incutindo-lhes falsos valores e propondo soluções paliativas 

que, em longo prazo, não mitigam a problemática disseminada em toda a sociedade 

brasileira. Discursos dos mais acalorados certamente surgirão durante a campanha 

eleitoral, onde deverão propor os mais inusitados meios suficientes para diminuir a 

violência impregnada no nosso meio. 

Fato curioso ocorreu nos Estados Unidos da América. Na quinta-feira, dia 

27 de fevereiro de 2003, o noticiário internacional publicou a notícia de um homem 

que foi julgado por roubar correspondência e condenado a passar 100 horas em 

frente a um posto de correio de São Francisco cantando uma música sobre sua 

condenação. "Eu roubei cartas/ Esta é a minha pena", dizia uma parte da letra. 

Shawn Gementera, 24 anos, também foi condenado a dois meses de prisão e três 

anos de supervisão do juiz Vaughn Walker. Segundo o magistrado "vestir uma 

placa-sanduíche e cantar em público é uma forma de enfatizar que o roubo de 

correspondência é um delito sério". 

Gementera admitiu que, em maio de 2001, roubou cartas de casas e 

apartamentos de várias partes de São Francisco. Quando foi preso tinha 42 cartas 

roubadas e um cheque do Tesouro Norte-americano no valor de US$ 1.525 (hum 

mil, quinhentos e vinte e cinco dólares). 
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