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―Era necessário procurar compreender que esse 

grande organismo de justiça era de certo modo 

eterno em suas flutuações, que se alguém pretendia 

mudar nele alguma coisa era como tirar-se ele 

próprio o solo de sob os seus pés e que ele mesmo é 

que se precipitava na queda enquanto o grande 

organismo, vendo-se apenas muito ligeiramente 

afetado por isso, conseguiria facilmente uma peça de 

reposição (sempre dentro de seu mesmo sistema) e 

permaneceria imutável se não acontecia que -e isto 

era até o mais verossímil- se tornava ainda mais 

fechado, ainda mais atento a tudo quanto acontecia, 

ainda mais severo, ainda pior.‖ (Franz Kafka; in ―O 

Processo‖) 

 



 

RESUMO 

 

 

 
A presente explanação traz a lume tema que, posto que já tenha merecido aparente 

pronunciamento do legislador constituinte brasileiro de 1988, deflagra acirrada cizânia no 

âmbito jurídico. Nessa senda, discute-se a possibilidade de se utilizar prova produzida por 

escuta ambiental em escritório de advocacia durante o período noturno. Destarte, colima-se 

perquirir, ao longo deste despretensioso trabalho, se uma prova produzida nessas condições 

acarretaria incompatibilidade com o Texto Constitucional vigente, seja pela aparente 

inviolabilidade domiciliar profissional, seja pela possibilidade de quebra da sigilosidade que 

cinge o mister da advocacia. A investigação a que se procedeu na confecção deste singelo 

artigo enveredou-se por duas correntes principais e diametralmente opostas: a primeira, 

baseando-se na firme exegese da Carta Magna, aduz que a inviolabilidade domiciliar, durante 

a noite, pode tão somente ser excepcionada pelos casos previstos em seu texto, quais sejam, 

para prestar socorro ou nos casos de flagrante delito, ao mesmo tempo em que se propugna 

pelo respeito à confidencialidade dos dados depositados na pessoa do advogado, não 

abarcando a casuística ora debatida; a segunda corrente, por sua vez, admite certa 

flexibilidade quanto à produção de prova no recinto em tela ao longo do período noturno, 

assim como mitiga o sigilo que alberga os dados colhidos no exercício da referida profissão, 

face às circunstâncias de um caso concreto. É afinado nesse diapasão que este breve escrito se 

propõe, preordenado a contribuir para o fomento de um debate ainda incipiente, seja na seara 

acadêmica, seja na doutrinária e, principalmente, no meio pretoriano, onde brotam decisões 

que tenham enfrentado, direta ou indiretamente, a temática aqui tocada. 

 

 

 

Palavras-chave: Prova. Inviolabilidade domiciliar. Sigilo Profissional. Constituição. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 
This explanation brings up a subject that, despite has been apparently touched by the brazilian 

constituent of 1988, incites great and endless disagreements in the Law enviroment. In this 

vein, we discuss the possibility of using evidence produced by ambient listening in law firms 

during night. In this way, we intend to investigate if evidence produced in these conditions 

would result in incompatibility with the current constitutional text, whether for the 

apparent home professional inviolability or the possibility of breaking 

the secretiveness that girds the craft of advocacy. The investigation that was carried out in 

making this simple article is embarked on two major and diametrically opposed thesis: the 

first, based on the solid exegesis of the Constitution, argues that the home sanctity of law 

firm, overnight, can only be hampered by the cases referred in his text, namely, to provide 

assistance or in cases of ―flagrante delicto‖,  at the same time that regards respect for the 

confidentiality of the data deposited in the lawyer, not covering the subject now debated; the 

second line, in turn, allows some flexibility in the production of evidence ―in loco‖ 

throughout the night period, as well as mitigates the secrecy that houses the data collected in 

the exercise of that profession, according to the circumstances of the case. Eventually, this 

short article intends to contribute to the enlargment of this polemic and interesting subject, 

that remains practically untouched not only inside academic and doctrinaire levels, but mainly 

inside our courts, which lacks of decisions that have faced, directly or indirectly, the temathic 

here debated. 

 

 

 

Key-Words: Evidence. Home inviolability. Professional Secrecy. Constitution. 
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INTRODUÇÃO 

 

Poucos são os temas da seara jurídica que causam tanto fascínio e, nas mesmas 

proporções, acirrada cizânia entre seus debatedores quanto o concernente à licitude dos meios 

de prova. 

Consabido que a expressão ―prova‖, a despeito de comportar nítida polissemia, 

faz parte, do momento do processo rigidamente vinculado à alegação dos fatos, com o 

propósito de possibilitar a demonstração da ―verdade‖ em juízo, revestindo-se, portanto, de 

fundamental importância ao regular andamento do deslinde processual. 

Assim como qualquer direito plasmado na Constituição Federal, o direito à prova 

não é absoluto, encontrando limites nos valores ditados por nosso Estado Democrático de 

Direito. Deverá ele coexistir harmonicamente com outros direitos e garantias, de tal forma que 

a ordem pública e os direitos e garantias individuais não sejam postos em risco. 

Nada obstante, muitas vezes tais limites não se encontram bem delineados em 

nosso ordenamento, de modo que muitos comportamentos enquadram-se em uma zona 

cinzenta, da qual não é tarefa das mais fáceis se extrair sua (i)licitude. 

Pensamos que uma das peculiares situações passíveis de adentrar neste campo 

jurídico de incertezas é justamente o título da presente monografia, o qual, por retratar 

conjuntura bastante específica, permite um estudo analítico e indutivo dos elementos que o 

compõem. Logo, necessário se faz tecer alguns comentários a respeito do referido tema. 

De início, o estudo da escuta ambiental como meio de obtenção de prova advém 

da necessidade de se comentar sua grande aplicabilidade e utilidade em tempos hodiernos, 

mormente contra os chamados crimes organizados, a despeito de ainda carecer de mínima 

disposição normativa que a regulamente, como ocorrente com as interceptações telefônicas, 

por meio da Lei º 9.296/96, complementando a eficácia do inciso XII do artigo 5° da 

Constituição Federal (―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;‖).  

Ademais, a utilização de escutas no caso em comento torna-se um procedimento 

invasivo, pois, no escopo de assegurar sua eficácia, deve violar o âmbito profissional de um 

escritório de advocacia. 
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Não se pode perder de vista que o escritório sagra-se acobertado pelo manto 

constitucional da inviolabilidade domiciliar, estendendo-se este aos recintos onde se exercem 

as mais diversas atividades profissionais. 

Ocorre que a inserção de tais escutas encontra pelo menos dois grandes óbices a 

serem discutidos ao longo do presente texto. 

De início, pela leitura do inciso XI do artigo 5º de nossa Carta Magna, apreende-

se que ―a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem 

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

socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;‖ (grifou-se) 

Ora, por meio da simples leitura do inciso supracitado, apreende-se que qualquer 

entrada em um ambiente domiciliar durante o período noturno queda-se terminantemente 

proibida, salvo em duas excepcionais situações constitucionalmente previstas. 

Logo, por meio de mera exegese, não nos parece possível afirmar que a colocação 

de escutas ambientais em um escritório de advocacia, durante o período noturno, esteja 

amparada (ou, ao menos, não vedada) pela Constituição. 

Porém, consoante se demonstrará, a questão não pode ser analisada sob uma mera 

interpretação literal do dispositivo, pois, caso assim se proceda, a inserção de escutas 

ambientais, em plena luz do dia, tolhe sua característica fundamental, o ―elemento surpresa‖, 

de tal modo que sua utilização pelo Estado quedar-se-ia inócua na persecução contra 

infratores. 

Além dos problemas daí decorrentes, a incluir o difícil destrinchar do conceito 

jurídico indeterminado ―durante o dia‖, outro ponto controvertido merece destaque. 

É que, além de a captação ambiental envolver debates acerca da proteção 

domiciliar do escritório durante o período noturno, deve-se adicionar ao caso em comento a 

análise da proteção do sigilo profissional deferida ao advogado, advindo do exercício de sua 

função. 

É de se convir que qualquer captação ―sorrateira‖ de informações que deveriam se 

cingir tão somente à relação entre cliente e advogado acaba por desnaturar igualmente uma 

proteção constitucionalmente assegurada. Por outro lado, também não é despiciendo averiguar 

os limites de tal sigilo, e em quais situações ele poderia ser quebrantado. 

São estes, em linhas gerais, os pontos controvertidos a serem analisados por este 

singelo escrito, preordenado a contribuir para o fomento de um debate que, pela 

especificidade do tema, é ainda incipiente, seja na seara acadêmica, seja na doutrinária e, 
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principalmente, no meio pretoriano, a despeito de neste já haver decisões que tenham 

enfrentado, diretamente, a matéria aqui tocada, consoante adiante se explicitará. 
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DA ESCUTA AMBIENTAL 

 

 

2.1. Conceito 

 

 

Não se poderia iniciar a presente obra sem ao menos tecer breves considerações 

acerca deste peculiar meio de prova objeto do estudo em referência. 

De início, nota-se que os autores jurídicos, de um modo geral, não se preocupam 

em conceituá-lo, não porque são de aplicabilidade recente, haja vista que a escuta ambiental, 

também denominada ―interceptação ambiental‖ ou ―captação ambiental‖, desde o século 

passado, possui fundamental importância, principalmente, em delicados episódios políticos, 

como, por exemplo, no escândalo mundialmente conhecido como ―Caso Watergate‖ 
1
. 

Nada obstante, há ainda poucos doutrinadores que despendem algumas linhas a 

seu respeito, tal como faz GEORGE MARMESLTEIN:  

 

 

A interceptação ambiental segue a mesma lógica da interceptação telefônica, ou seja, 

precisa de ordem judicial ―circunstanciada‖ para ser válida. E, no fundo, a 

interceptação ambiental é essencialmente semelhante à interceptação telefônica: há 

uma gravação de conversa (no caso, sem telefone) na qual nenhum dos 

interlocutores sabe que o diálogo está sendo ouvido e gravado por estranhos. Por 

isso, a lei exige a autorização judicial no intuito de evitar a invasão indevida na 

esfera de intimidade dos indivíduos.
2
  

 

 

Analisando detidamente o cabedal normativo pátrio, percebe-se que a Lei nº 

9034/95, conhecida como Lei de Combate ao Crime Organizado, permite expressamente a 

                                                 
1
  ―O caso Watergate teve início em junho de 1972, quando, às vésperas da eleição presidencial dos 

Estados Unidos, a polícia de Washington prendeu cinco intrusos na sede do comitê eleitoral do Partido 

Democrata, que funcionava no edifício Watergate. Os arrombadores faziam parte de um grupo especializado em 

espionagem clandestina e sabotagem política. Eram ex-agentes da CIA e do FBI conhecidos como plumbers 

(encanadores). Eles haviam entrado clandestinamente na sede do Partido Democrata para instalar aparelhos de 

escuta ambiental que seriam postos a serviço da reeleição do Presidente Richard Nixon, do Partido Republicano. 

Cinco meses e meio após a prisão dos plumbers, Nixon se reelegeu, mas acabou renunciando em 1974 para 

evitar o impeachment. Depois de meses de investigação, os repórteres do Washington Post Carl Bernstein e Bob 

Woodward haviam descoberto que os arrombadores do Watergate estavam a serviço da Casa Branca.‖ 

FIGUEIREDO, Lucas. Ministério do Silêncio. Editora Record, p. 324. 
2
 MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais. ed. Atlas: São Paulo, 2009, p. 131 e 

132. 
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captação ambiental como procedimento de investigação e formação de provas, conforme se 

infere da leitura de seu artigo 2º, inciso IV: 

 

 

Art. 2o Em qualquer fase de persecução criminal são permitidos, sem prejuízo dos já 

previstos em lei, os seguintes procedimentos de investigação e formação de provas: 

(...) 

IV – a captação e a interceptação ambiental de sinais eletromagnéticos, óticos ou 

acústicos, e o seu registro e análise, mediante circunstanciada autorização judicial; 

 

 

A escuta ambiental pode ser entendida como uma captação sub-reptícia de um 

diálogo realizado entre interlocutores sujeitos a diligências investigatórias, por meio de 

aparelhos específicos inseridos no ambiente em que se passa a conversa.  

Em didática reportagem extraída do Portal de Notícias da Rede Globo 

Telecomunicações (G1), especialistas sobre o tema bem explicam os tipos e o funcionamento 

das captações ambientais, cujo excerto esclarecedor será abaixo transcrito: 

 

 
Especialistas ouvidos pelo G1 explicam que há dois tipos principais de escutas 

ambientais. Uma transmite a conversa em tempo real para um outro ponto, instalado, 

por exemplo, em um andar embaixo de uma sala de reuniões ou para um agente que 

está em um carro estacionado em frente a um prédio, do outro lado da rua.  

A escuta que faz a transmissão da conversa pode ser detectada mais facilmente, pois 

emite ondas que aparecem em aparelhos de varredura. Quanto mais sofisticado o 

aparelho, no entanto, é mais difícil filtrar a freqüência. 

Otávio Luiz Artur, diretor do Instituto de Peritos em Tecnologias Digitais e 

Telecomunicações (IPDI), explica que esse tipo de "grampo" com transmissão é 

mais utilizado em casos de flagrante. ―Geralmente, quando há necessidade de 

intervenção rápida para preservar a integridade da pessoa‖, diz.  

O outro tipo de escuta faz apenas a gravação do som ambiente. É preciso que o 

aparelho seja retirado do local para se ter acesso ao conteúdo gravado.  

De forma geral, os equipamentos são acionados pelo som. Por isso, uma medida 

básica de ―contraespionagem‖ é colocar um aparelho de som ligado constantemente 

no local onde se suspeita que possa haver uma escuta. Se houver um grampo ali, ele 

será acionado com a música e começará a gravar. O objetivo, nesse caso, é consumir 

a bateria do provável aparelho de escuta com sons pouco comprometedores.  

Para driblar protocolos de segurança comuns em grandes empresas e governos, são 

utilizadas várias escutas ambientais ao mesmo tempo. Se uma revista barrar a caneta 

ou o celular que fariam as escutas, por exemplo, outros aparelhos farão o serviço. 

―Você entra um dia à noite, coloca uma [escuta] na tomada, uma caneta na mesa do 

cara, manda um presente para ele, manda um bibelô para a secretária. (...) Tem 

transmissores em forma de anel. Ninguém tira a aliança do cara. Ele tira caneta, 

sapato, celular, cinto, mas não vai tirar a aliança. Já fizemos escuta em óculos. O 

cara [durante a revista] diz que precisa ficar com os óculos, que é míope‖, conta 

Ricardo Romani, ex-funcionário de um órgão de informação do governo (ele não diz 

qual) que trocou o serviço público pela iniciativa privada.  

A qualidade e alcance da gravação, dizem os especialistas, estão relacionados ao 

valor do equipamento. Na internet, é possível encontrar sites que vendem 

transmissores por menos de R$ 40. Além disso, no momento em que uma escuta é 

feita, entram em cenas outras variáveis, como quantidade de pessoas no local, 
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distância de uma pessoa a outra, ruídos, chiados etc. Segundo Romani, ainda que o 

som captado esteja ruim, com softwares é possível melhorar a qualidade.  

O ex-servidor, agora diretor de operação de uma empresa de gestão de riscos, 

trabalha atualmente para evitar que executivos sejam espionados. Ele conta que 

aprendeu um dos métodos mais eficazes de contra-espionagem com um político 

brasileiro. ―Ele só fazia reuniões na praia. Chamava o cidadão e dizia assim: ‗O 

senhor gosta de banho de mar? Então, vamos entrar‘ e aí conversava com a pessoa 

no mar, com a água na altura do pescoço‖, diz.  

O presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal de São Paulo, Amaury 

Portugal, afirma que as escutas ajudam, principalmente, a se verificar a extensão de 

uma rede criminosa. ―Por ela ser tão eficiente é que antigamente se acusava a polícia 

de só fazer escutas‖, diz.  

Ele afirma que há uma orientação para que as escutas sejam utilizadas como um 

complemento da investigação, e não como ponto de partida. Antes da escuta, diz 

Portugal, é preciso reunir provas como depoimentos, apreensões, notas fiscais, 

desfalques de contas, por exemplo, para somente então pedir à Justiça a autorização 

para fazer o "grampo".  

―Você não pode colocar uma escuta ambiental porque suspeitou de algo. Você 

instaura o inquérito, e para instaurar o inquérito precisa apresentar fatos, suspeitas. 

Aí [instaurado o inquérito], junta-se, no processo, alguma prova, algum indício. E aí 

o delegado explica ao juiz e pede [a autorização para realizar a escuta]‖
3
. 

 

 

2.2. Distinções entre interceptação telefônica e escuta ambiental 

 

 

Não raro há certa confusão quanto à identificação conceitual entre interceptação 

telefônica e escuta ambiental, mormente porquanto existem inúmeros sinônimos para ambas. 

Daí a necessidade de defini-las, a fim de melhor delimitar o objeto do presente estudo. 

ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTÔNIO SCARANCE FERNANDES e 

ANTÔNIO MAGALHÃES GOMES FILHO elencam as possíveis modalidades de captação 

sonora a serem utilizadas como meio de prova: 

 

 
―a) a interceptação da conversa telefônica por terceiro, sem o conhecimento dos dois 

interlocutores; b) a interceptação da conversa telefônica por terceiro, com o 

conhecimento de um dos interlocutores; c) a interceptação da conversa entre 

presentes, por terceiro, sem o consentimento de nenhum dos interlocutores; d) a 

interceptação da conversa entre presentes por terceiro, com o conhecimento de um 

ou alguns dos interlocutores; e) a gravação clandestina da conversa pessoal e direta, 

entre presentes, por um dos interlocutores, sem o conhecimento do(s) outro(s).‖
4  

 

 

                                                 
3
  Disponível no sítio eletrônico <http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL1395496-5601,00-

ENTENDA+COMO+SAO+FEITAS+AS+ESCUTAS+AMBIENTAIS.html>. Acesso em 25 jul. 2.011. 
4
  FERNANDES, Antônio Scarance; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; GRINOVER, Ada Pellegrini 

Nulidades no Processo Penal. Revista dos Tribunais, São Paulo, 6ª ed., 1997, p. 175. 

http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL1395496-5601,00-ENTENDA+COMO+SAO+FEITAS+AS+ESCUTAS+AMBIENTAIS.html
http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL1395496-5601,00-ENTENDA+COMO+SAO+FEITAS+AS+ESCUTAS+AMBIENTAIS.html
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De pronto, é necessário esclarecer que qualquer interceptação pressupõe, no 

mínimo, três personagens: dois interlocutores e o interceptador, o qual captura o diálogo sem 

o consentimento de ambos, ou, até mesmo, com o consentimento de um.  

Caso a interceptação utilize como meio a conexão de um dispositivo a um circuito 

que carrega informações entre telefones, estar-se-á diante do conhecido ―grampo‖ telefônico, 

o qual pode ser perfeitamente realizado sem acarretar qualquer inviolabilidade domiciliar, 

utilizando-se tão somente uma linha externa, ou seja, sem a necessidade de instalação de 

qualquer apetrecho diretamente no aparelho. 

Porém, quando a interceptação implicar captação sonora não telefônica entre os 

interlocutores, capturando os sons do ambiente por meio de aparelhos próprios instalados no 

recinto, será classificada como uma interceptação ambiental (―escuta ambiental‖ ou ―captação 

ambiental‖, consoante já asseverado). 

Não se pode olvidar de uma classificação utilizada pela doutrina para diferenciar 

―escuta‖, ―interceptação‖ e ―gravação‖. Desta arte, quando a captação da conversa pelo 

interceptador é de conhecimento de um dos interlocutores, fala-se em ―escuta‖. Em contrário, 

quando a captura sonora é empreendida à revelia dos sujeitos, há a denominada 

―interceptação‖. Por fim, há ―gravação telefônica‖ quando esta é realizada diretamente por um 

dos interlocutores, sem o conhecimento do outro.
 5

 Logo, nesta última situação, interceptador 

e interlocutor se confundem na mesma pessoa. 

Nada obstante, a classificação supracitada não possui a devida relevância para fins 

de proteção constitucional, pois, nos dizeres de LUIZ FLÁVIO GOMES:  

 

 
―(...) tanto pode o Juiz autorizar uma ―interceptação‖ para descobrir prova num caso 

de tráfico de entorpecentes (e nesse caso tornar-se-ão conhecidas as comunicações 

telefônicas seja do suspeito, seja do outro comunicador), como pode permitir uma 

―escuta‖ num caso de seqüestro em que a família da vítima, obviamente, está 

sabendo da captação da comunicação. Não é porque um dos comunicadores sabe da 

ingerência alheia autorizada judicialmente que a lei deixa de ter incidência‖.
6 

  

 

Preferimos adotar o entendimento professado por DENILSON FEITOZA: 

 

 
―(...) a expressão comunicações ambientais se refere às comunicações realizadas 

diretamente no meio ambiente, sem transmissão e recepção por meios físicos 

artificiais, como fios elétricos, cabos óticos etc. 

                                                 
5
  GRECO FILHO, Vicente. Interceptação Telefônica (Considerações sobre a Lei 9.296 de 24 de julho de 

1996). São Paulo: Saraiva. 1996, p. 5. 
6
  GOMES, Luiz Flávio, CERVINI, Raúl. Interceptação Telefônica.São Paulo: RT, 1997, p. 97. 
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Cunhamos a expressão comunicações ambientais por generalização de expressões 

como interceptação ambiental e gravação ambiental, atualmente utilizadas 

crescentemente para se referirem à captação de conversas orais audíveis realizadas 

diretamente entre pessoas humanas.‖
7 

 

 

Em verdade, o ponto relevante para o estudo desta obra deve se centrar não no 

suposto conhecimento da gravação por parte dos interlocutores, mas na necessidade ou não 

de se adentrar no escritório de advocacia para se efetivar o meio de obtenção de prova.  

É que, consoante já explanado, a interceptação telefônica pode ser realizada sem 

transbordar os limites domiciliares do escritório. Logo, sua efetivação não violaria a proteção 

domiciliar albergada pelo inciso XI do artigo 5º da Constituição, a despeito de, obviamente, 

mitigar outras normas constitucionais, referentes à vida privada, sigilo das comunicações 

telefônicas etc. 

Em sentido diametralmente oposto, a escuta ambiental, obrigatoriamente, deve ser 

instalada no próprio recinto objeto das investigações, traduzindo procedimento invasivo do 

Estado em um ambiente profissional, igualmente protegido pela Carta Magna, cujo escopo se 

cinge à captação de diálogos considerados indispensáveis a uma maior efetividade 

investigatória. 

Como já afirmado, tais distinções não são despiciendas, pois o tratamento jurídico 

a cada uma se diferencia em conformidade com o tipo de violação ocorrida. 

Poder-se-ia pensar, então, o porquê de se utilizar escutas ambientais, já que estas, 

para serem realizadas, necessitam aquilatar a inviolabilidade do recinto no qual as 

investigações se centram. Por que, destarte, o Estado não se municiar tão somente das 

interceptações telefônicas, nas quais não seria necessária a invasão domiciliar? 

A resposta a tal indagação não é de ordem jurídica, sendo, antes de tudo, de 

natureza pragmática. É que muitos infratores, precavidos, acham por bem apartar certos 

assuntos de suas comunicações telefônicas, haja vista terem ciência do já considerável número 

de criminosos cujas condenações foram corroboradas pelos ―grampos‖ realizados em seus 

telefones. 

Logo, não raro reservam-se a conversar tão somente o essencial ao telefone, 

sentindo-se somente confortáveis a uma conversa mais ―sincera‖ em um lugar estritamente 

seguro, sendo este, mormente, o próprio ambiente laboral.  

                                                 
7
  FEITOZA, Denilson. Direito processual: teoria, crítica e práxis. 6. ed., Niterói: Impetus, 2009, p. 794. 
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Em outras palavras, é até provável que um infrator conjecture ter tido seu telefone 

―grampeado‖, por, ―verbi gratia‖, já estar sujeito a incipientes investigações, evitando, assim, 

certos diálogos ao aparelho.  

Por outro lado, é de remota possibilidade que este desconfie que seu escritório, na 

calada da noite, tenha sido sorrateiramente invadido por agentes da Polícia Federal, com a 

consequente instalação de escutas ambientais para captura de seus diálogos realizados com 

seus clientes ou mesmo com outros profissionais envolvidos. 

Esta, em suma, é uma das principais razões pelas quais a captação ambiental 

sobrepuja em efetividade as interceptações telefônicas. 
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DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR DURANTE O PERÍODO NOTURNO 

 

 

3.1. Extensão da proteção constitucional domiciliar aos escritórios de advocacia 

 

 

Dispõe o inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal que ―a casa é asilo 

inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, 

salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por 

determinação judicial.‖ 

O dispositivo supracitado alberga a inviolabilidade do domicílio como direito 

fundamental, cujas raízes históricas remontam às tradições inglesas, consoante verificado no 

discurso de ―Lord Chatam‖ no Parlamento, o qual entoava que o homem mais pobre desafia 

em sua casa toda a pujança da Coroa, a despeito de sua choupana ser das mais frágeis e de seu 

teto ser dos mais trêmulos.
8
 

Entende-se por domicílio a residência estabelecida com ânimo definitivo, 

resultado da conjugação de duas idéias, uma de ordem material ou objetiva (residência), e 

outra de ordem psíquica ou subjetiva (ânimo definitivo).
9
 

Entrementes, o conceito objetivo de domicílio não se encerra tão somente no de 

morada habitual, estendendo-se por outros possuidores da mesma proteção constitucional. 

A exemplificar o raciocínio ora esposado, traz-se a lume o disposto no parágrafo 

quarto do artigo 150 do Código Penal, o qual amplia o que se deve entender como ―casa‖: 

 

 
§ 4º - A expressão "casa" compreende: 

I - qualquer compartimento habitado; 

II - aposento ocupado de habitação coletiva; 

III - compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou 

atividade. 

 

 

O inciso III supracitado trata do domicílio profissional, espécie de domicílio na 

qual se subsume o escritório de advocacia. 

                                                 
8
  MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação constitucional. São Paulo: 

Atlas, 2002, p. 236. 
9
  PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil, vol. 1– Introdução ao direito civil. Teoria 

geral de direito civil. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 370.   
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Mais especificamente, a definição de domicílio profissional é encontrada no 

Código Civil, em seu art. 72, no qual se estabelece que ―É também domicílio da pessoa 

natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida.‖ 

Nesse sentido, a proteção domiciliar aos escritórios (obviamente, não somente aos 

de advocacia) é referendada pacificamente pela jurisprudência do Pretório Excelso: 

 

 
 ―(...). A GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR COMO 

LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL AO PODER DO ESTADO (...) – CONCEITO 

DE ‗CASA‘ PARA EFEITO DE PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL – 

AMPLITUDE DESSA NOÇÃO CONCEITUAL, QUE TAMBÉM COMPREENDE 

OS ESPAÇOS PRIVADOS NÃO ABERTOS AO PÚBLICO, ONDE ALGUÉM 

EXERCE ATIVIDADE PROFISSIONAL: NECESSIDADE, EM TAL HIPÓTESE, 

DE MANDADO JUDICIAL (CF, ART. 5º, XI). 

- Para os fins da proteção jurídica a que se refere o art. 5º, XI, da Constituição da 

República, o conceito normativo de ‗casa‘ revela-se abrangente e, por estender-se a 

qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce 

profissão ou atividade (CP, art. 150, § 4º, III), compreende, observada essa 

específica limitação espacial (área interna não acessível ao público), os escritórios 

profissionais, inclusive os de contabilidade, ‗embora sem conexão com a casa de 

moradia propriamente dita‘ (NELSON HUNGRIA). Doutrina. Precedentes. 

- Sem que ocorra qualquer das situações excepcionais taxativamente previstas no 

texto constitucional (art. 5º, XI), nenhum agente público (...) poderá, contra a 

vontade de quem de direito (‗invito domino‘), ingressar, durante o dia, sem mandado 

judicial, em espaço privado não aberto ao público, onde alguém exerce sua atividade 

profissional, sob pena de a prova resultante da diligência de busca e apreensão assim 

executada reputar-se inadmissível, porque impregnada de ilicitude material. 

Doutrina. Precedentes específicos, em tema de fiscalização tributária, a propósito de 

escritórios de contabilidade (STF). (...).‖ (HC 82.788/RJ, Rel. Min. CELSO DE 

MELLO, Segunda Turma) 

 

 
―(...) nem a Polícia Judiciária, nem o Ministério Público, nem a administração 

tributária e nem a Comissão Parlamentar de Inquérito ou seus representantes, agindo 

por autoridade própria, podem invadir domicílio alheio com o objetivo de apreender, 

durante o período diurno, e sem ordem judicial, quaisquer objetos que possam 

interessar ao poder público. Esse comportamento estatal representa inaceitável 

afronta a um direito essencial assegurado a qualquer pessoa, no âmbito de seu 

espaço privado, pela Constituição da República‖ (STF MS 23.642-6, Rel. Min. Néri 

da Silveira. DJ 09/03/2001) 

 

 

Ademais, o próprio Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94) traz em seu bojo 

disposição específica a respeito da inviolabilidade do escritório ou de qualquer local de 

trabalho no qual o causídico estiver trabalhando
10

: 

                                                 
10

  ―Quanto à busca no escritório de advogado, a Lei 11.767, de 07.08.08, introduziu nova redação ao 

artigo 7.º, II, do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994), assegurando-se ao referido profissional o direito à 

inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua 

correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. 

Entretanto, o mesmo dispositivo, em seu §6.º, abre exceção à referida inviolabilidade, facultando ao juiz 

competente, quando presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime praticado pelo próprio 
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Art. 7º São direitos do advogado: 

(...) 

II – a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus 

instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e 

telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia;  

 

 

Consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta 

de Inconstitucionalidade 1.127/DF, ―a inviolabilidade do escritório ou do local de trabalho é 

consectário da inviolabilidade assegurada ao advogado no exercício profissional‖. 

Impera deixar bem fincada a idéia de que a proteção domiciliar deferida aos 

escritórios advocatícios, assim como a quaisquer outros ambientes, não faz as vezes de um 

manto protetor absoluto, que salvaguarda o recinto de qualquer diligência investigatória; 

porém, não se nega que os protegem dos procederes arbitrários e desarrazoados. Logo, os atos 

investigatórios invasivos hão de estar devidamente justificados, tendo estribo em meios e 

objetivos também constitucionalmente legitimados.  

Bem exemplifica a situação CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO, ao narrar a 

forma com que muitos mandados de busca e apreensão nos locais de trabalho do advogado são 

cumpridos: 

 

 
Choca-nos, pois, o cumprimento de mandado de busca e apreensão em escritórios de 

advocacia, como se tem visto com frequência ultimamente na mídia, utilizando-se 

do mesmo contingente policial e do mesmo tipo de armamento pesado (fuzis, 

metralhadoras e granadas) que seriam justificáveis para a prisão em flagrante de 

delinquentes de alta periculosidade num ―bunker‖ fortificado de uma quadrilha 

organizada para o contrabando de armas ou para o narcotráfico.
11

  

 

 

Vê-se que a inserção nos escritórios de advocacia deve, indiscutivelmente, constituir-

se como medida extrema, sendo ―ultima ratio‖ para uma atividade persecutória. Demanda-se, de 

início, a comprovação de que a invasão domiciliar sagra-se inafastável, mesmo quando cotejada 

com alternativas outras que poderiam ser aptas e menos onerosas para o alcance do resultado 

objetivado.  

                                                                                                                                                         
advogado, decretar a quebra da inviolabilidade por meio de decisão fundamentada de busca e apreensão, na qual 

conste o objeto da medida, devendo, ainda, o cumprimento da diligência ser feito na presença de um 

representante da OAB. Anteriormente, para realização de busca e apreensão, bastava que, determinada pelo 

magistrado, fosse acompanhada por representante da OAB, sem qualquer outro condicionamento.‖ AVENA, 

Norberto Cláudio Pancaro. Processo penal esquematizado. Rio de janeiro: Forense; 2ª edição. São Paulo: 

Método, 2010, p. 64.  
11

  CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. Inviolabilidade de escritórios de advocacia e departamentos 

jurídicos das empresas – sigilo profissional e prerrogativas da profissão de advogado. Revista do Instituto dos 

Advogados Brasileiros – IAB, ano 2009.  
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Em outras palavras: se meios outros de prova forem igualmente efetivos ao 

desenvolvimento das investigações, a medida invasiva poderá ser dispensada, em prol da proteção 

domiciliar. ―Verbi gratia‖, se um documento guardado pelo causídico em seu escritório já estiver 

disponibilizado em bancos de dados estatais, ainda que sua acessibilidade careça de prévia 

autorização judicial, como sói ocorrer com informações bancárias, queda-se inócua qualquer 

diligência no sentido de invadir o recinto.  

Por outro lado, há também circunstâncias que ensejam a aplicabilidade da referida 

inserção domiciliar, ocorrente, quando, por exemplo, quer-se apreender documento que comprove 

a participação do advogado em organizações criminosas; ou quando se pretende instalar 

equipamento de escuta ambiental para se ter conhecimento do ―modus operandi‖ das infrações 

praticadas.  

Há, pois, de se previamente comprovar uma forte adequação entre o meio 

investigatório e os objetivos almejados. 

 

 

3.2. Critérios para se aferir o período noturno 

 

 

Apesar de a exegese constitucional proteger, com mais rigor, a inviolabilidade do 

ambiente domiciliar durante o período noturno, tirante as hipóteses de flagrante delito ou 

prestação de socorro, imperioso aferir quais são os marcos delimitadores de tal interregno, a 

fim de se mensurar os limites temporais desta maior proteção concedida. 

De pronto, apercebe-se que a doutrina pátria não se sagra unívoca. É que muitos 

autores seguem linhas diversas para se chegar a um conceito de ―noite‖. Em suma, há três 

critérios a serem analisados. 

Primeiramente, há a corrente que aponta o critério objetivo como o mais adequado 

a separar ―dia‖ e ―noite‖, estabelecendo um horário fixo para início e fim dos períodos, sendo, 

geralmente, entre 06hs:00min (seis horas) e 18hs:00min (dezoito horas)
12

.  

De fato, a adoção de um padrão objetivo garante maior segurança na aferição do 

período, de modo que não se perquiriria a observância de qualquer critério climático ou 

atmosférico. 

Nesse sentido assim se expressa DIRLEY DA CUNHA JÚNIOR: 

                                                 
12

  SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo, São Paulo-SP Malheiros Editores, 30ª 

edição, 2008, p. 437. 
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Para definição do que seja durante o dia, em relação à qual paira divergência, 

cremos que o melhor critério não é o físico-astronômico (entre a aurora e o 

crepúsculo), mas sim, em razão de sua objetividade e segurança, o que indica o 

horário, que vai das 6 às 18 horas. Assim, cumprir mandado judicial de busca 

domiciliar fora desses limites (6 às 18 h) é medida que viola a proteção em tela, 

salvo se a diligência começou dentro do horário e, em face de sua complexidade e 

necessidade, se estendeu para além dele, o que é permitido.
13 

 

 

Porém, não se pode olvidar que, a despeito da objetividade do critério supracitado, 

este é alvo de críticas daqueles doutrinadores que levam em consideração um segundo 

critério, qual seja, o critério ―físico-astronômico‖, tendo como marco não horários pré-

fixados, mas o interregno situado entre a aurora (claridade advinda do nascer do Sol) e o 

crepúsculo (ocaso do Sol). 

A distinção prática da aplicabilidade dos dois critérios é visível principalmente em 

nosso país, de dimensões continentais, em que muitos lugares de seus extremos longitudinais 

o pôr-do-sol ocorre bem após as dezoito horas. 

 Comunga deste mesmo entendimento MARCELO NOVELINO, ao professar que 

o critério físico-astronômico é o que mais se afina com um vasto território: 

 

 
Em virtude das dimensões continentais do território brasileiro, o nascer e o pôr-do-

sol ocorrem em horários diversos nas várias regiões do país, razão pela qual o 

critério físico-astronômico parece o mais apropriado. De acordo com esse critério 

considera-se dia o período compreendido entre a aurora e o crepúsculo.
14 

 

 

Por fim, há a acepção capitaneada por ALEXANDRE DE MORAES, na qual se 

combinam os dois critérios (objetivo e físico-astronômico), no escopo de melhor proteger o 

recinto domiciliar: 

 

 
Entendemos que a aplicação conjunta de ambos os critérios alcança a finalidade 

constitucional de maior proteção ao domicílio durante a noite, resguardando-se a 

possibilidade de invasão domiciliar com autorização judicial, mesmo após as 18:00 

horas, desde que, ainda, não seja noite (por exemplo: horário de verão). 

Esse critério misto compatibiliza-se com a ratio constitucional, no sentido de 

proteção da casa durante o período noturno, possibilitando um descanso seguro a 

                                                 
13

  CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional.., Salvador: Editora Juspodivm, 3ª ed, 

2009, p. 684 
14

  NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional. São Paulo: Editora Método, 2ª ed., 2008, p. 289. 
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seus moradores, bem como diminuindo a possibilidade de arbitrariedades que 

estariam melhor acobertadas pelo manto da escuridão.
15 

 

 

Entendemos que assiste razão a este último critério, porquanto a aplicação isolada 

das duas primeiras correntes pode implicar, devido à amplitude do território brasileiro, 

excessivas distorções causadas pela variabilidade do que se considera período noturno. 

Tenha-se, como exemplo, um local que tão somente anoitece às 20hs:30min. 

Diante de tal conjuntura, inviável a aplicação de um critério objetivo unificado, visto que o 

anoitecer na maioria do território geralmente ocorre por volta das 18 hs:00min. 

Igualmente, não se mostra razoável a aplicação pura e simples do método físico-

astronômico, pois o preciso momento sofreria intensa variação a depender da região na qual o 

domicílio está localizado, sem contar a intensa carga subjetiva para se aferir o exato momento 

de transição entre ―dia‖ e ―noite‖. 

A conjugação dos dois critérios (horário pré-fixado e crepúsculo) garante mais 

segurança jurídica às decisões judiciais que autorizam a invasão domiciliar, protegendo-a 

contra alegações de nulidade eventualmente suscitadas. 

Há de se enfatizar que a autorização judicial, consoante dispõe o inciso 

constitucional, permite tão somente a inserção domiciliar durante o dia, não podendo 

convalidar qualquer entrada sem o consentimento do morador ao longo do período noturno. 

A despeito da fácil intelecção do dispositivo constitucional, o Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul chegou a respaldar cumprimento de mandado de busca e apreensão em 

domicílio à noite, pelo simples fato de ter havido ordem judicial neste sentido: 

 

 
Tóxicos. Prova ilícita. Invasão de domicílio. Cumprimento de mandado de busca e 

apreensão à noite. A constituição federal só não permite, pois aí sim estaria 

caracterizada a obtenção de prova por meio ilícito, o ingresso em casa alheia durante 

o repouso noturno, sem a devida autorização judicial. Havendo o respaldo judicial, 

através da expedição do competente mandado de busca e apreensão, para a 

realização da diligência à noite, inexiste a garantia constitucional da inviolabilidade 

de domicílio (...) (Tribunal de Justiça do RS, Apelação Crime Nº 698242930, 

Terceira Câmara Criminal, Relator: José Eugênio Tedesco, Julgado em 10/09/1998) 

 

 
Com a devida vênia, não se pode concordar com o supracitado julgado da Egrégia 

Corte de Justiça gaúcha, pois a autorização judicial concedida, só por si, não pode 

                                                 
15

  MORAES, Alexandre de. Constituição Do Brasil Interpretada e Legislação constitucional. São Paulo: 

Atlas, 2002, p. 239. 
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frontalmente desnaturar a semântica da Carta Maior, tendo sido esta bem expressa quanto ao 

momento da invasão: ―durante o dia‖. 

Conforme já dito, o inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal permite a 

entrada domiciliar durante o período noturno tão somente em duas hipóteses: em caso de 

flagrante delito ou para prestar socorro.
16

 

Logo, eventual recusa de qualquer diligência a ser realizada durante tal período 

não pode caracterizar o crime de resistência por parte do particular, conforme já decidiu o 

Supremo Tribunal Federal: 

 

 
DOMICÍLIO - INVIOLABILIDADE NOTURNA - CRIME DE RESISTÊNCIA - 

AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. A garantia constitucional do inciso XI do 

artigo 5º da Carta da República, a preservar a inviolabilidade do domicílio durante o 

período noturno, alcança também ordem judicial, não cabendo cogitar de crime de 

resistência.
17

  

 

 

Nada obstante, não se pode olvidar que, conquanto a ordem judicial, por si só, não 

possua o condão de permitir a mitigação do dispositivo da Constituição, corrente 

argumentativa entende ser possível sua relativização, por meio de uma conjugação de fatores 

a ser posteriormente apresentada em tópico específico. 

                                                 
16

  ―Além dos casos acima, a transposição dos limites da casa de outrem sem o consentimento do morador 

somente pode ocorrer nas hipóteses autorizadas pelo Judiciário. E, ainda, sempre durante o dia.‖ MENDES, 

Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires, BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito 

constitucional. 4. ed. rev. e atual. - São Paulo : Saraiva, 2009, p. 132 
17

  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 460880/RS. Relator  Min. Marco Aurélio. 

1ª Turma. Julgado em 25 set. 2007. Disponível em 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=512111>  Acesso em 18 jul. 2011. 
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DA GARANTIA DE SIGILO FUNCIONAL DOS ADVOGADOS DEFERIDA PELA 

CONSTITUIÇÃO 

 

 

4.1. Proteção constitucional 

 

 

Afirma o artigo 133 da Constituição Federal que ―O advogado é indispensável à 

administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da 

profissão, nos limites da lei.‖ 

Referida ―inviolabilidade‖ não se mostra como um ―privilégio‖ à classe 

advocatícia, não implicando vantagem discriminatória diante de outras profissões, mas sim 

como uma ―prerrogativa‖, uma desigualação de fundamentação razoável, atendente ao 

princípio da igualdade em acepção aristotélica, no sentido de tratar os desiguais de maneira 

diferenciada. 
18

 

Em verdade, quaisquer atividades que envolvam troca de informações 

confidenciais são albergadas pelo manto constitucional. Há de se pensar, por exemplo: na 

relação existente entre jornalista e sua fonte; na confidencialidade entre médico e paciente, e, 

até mesmo, no mister confessionário de um padre.
19

 

 

 
O ponto-chave para a obtenção de um conceito juridicamente coerente de sigilo 

profissional encontra-se na indispensabilidade das funções exercidas por certas 

categorias para o corpo social. A existência de determinadas pessoas que executam 

atividades fundamentais para o atendimento das necessidades individuais é uma 

aspiração coletiva, pois dela a sociedade não pode prescindir, sob risco de 

perecimento. É a condição de ‗confitente necessário‘ que torna a profissão digna de 

tutela pela norma do art. 154 do Código Penal. Vale dizer, a necessidade inafastável 

de o cidadão se socorrer de determinados serviços (de saúde, jurídicos, contábeis) 

faz da confiança um elemento indispensável na relação cliente/profissional. Parte-se 

da premissa de que o confidente voluntário tem apenas um dever moral na 

manutenção do segredo, mas quando esse confidente se converte em necessário para 

o titular do segredo, o sistema jurídico intervém para assegurar a supremacia de um 

interesse que, além de individual, é público. Daí nasce o sigilo profissional.
20

  

                                                 
18

  Sobre a distinção semântica entre ―privilégio‖ e ―prerrogativa‖: CUNHA, Leonardo José Carneiro da.  

A Fazenda Pública em Juízo. 5ª ed. São Paulo: Dialética, 2007, p. 18  
19

  Nesse sentido: Constituição Federal: art. 5º, XIV: É assegurado a todos o acesso à informação e 

resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional; Código de Processo Civil: art. 347. A 

parte não é obrigada a depor de fatos: (...) ii - a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar sigilo; 

art. 406.  A testemunha não é obrigada a depor de fatos: (...) ii - a cujo respeito, por estado ou profissão, deva 

guardar sigilo. 
20

  SOUZA, Leão de. MARANHA, Diego Fazardo. Sigilo profissional e prova penal. Revista Brasileira de 

Ciências Criminais, Editora Revista dos Tribunais, vol. 73, julho-agosto de 2008, p. 150. 
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Sendo o advogado imprescindível à plena administração da justiça, o sigilo 

centra-se na relação de fidúcia que deve haver com seu cliente, de modo que o sigilo exista a 

fim de amparar a liberdade necessária para uma defesa ampla e plena. O Estatuto da 

Advocacia (Lei nº 8.906/94) dispõe que: 

 

 
Art. 7º São direitos do advogado (...) 

XIX - recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva 

funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, 

mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que 

constitua sigilo profissional; 

 

 

Tolhendo-se referida garantia constitucional, estar-se-ia atentando contra a 

inviolabilidade da vida privada de todos os cidadãos que buscassem um procurador em defesa 

de seus direitos. Assim explica DANIEL CHAVES DE FREITAS: 

 

 
Dessa forma, como um cliente pode se sentir seguro para falar com seu advogado, 

entregar-lhe documentos pessoais ou até mesmo confessar algum crime – o que 

deveria ser um direito seu – se a conversa pode estar sendo monitorada, o telefone 

grampeado, as correspondências interceptadas, os documentos confiscados? É como 

alguém confessar um pecado ao padre sabendo que sua confissão chegará aos 

ouvidos de todos. Ou seja, não se trata de um privilégio aos advogados, mas sim de 

proteção ao direito de defesa dos cidadãos. Essa é a intenção da lei. 
21

  

 

 

Por óbvio, o direito ao sigilo profissional não se encerra no simples contato direto 

com o cliente, alcançando, igualmente, as correspondências, telefonemas e quaisquer outros 

meios utilizados para a comunicação.
22

 

Traz-se à baila brilhante decisão capitaneada pelo Ministro CELSO DE MELLO, 

quando da análise da ―CPI do Narcotráfico‖
23

, época em que muitos advogados tiveram seus 

direitos profissionais restritos pelos parlamentares nas inquirições feitas em sessão:  

 

 

                                                 
21

  FREITAS, Daniel Chaves de. Inviolabilidade dos escritórios de advocacia não é blindagem. Revista 

Consultor Jurídico, 05 de agosto de 2008. Disponível no sítio eletrônico ―http://www.conjur.com.br/2008-ago-

5/inviolabilidade_escritorios_advocacia_nao_blindagem‖ Acesso em 12 de outubro de 2.011 
22

  RAMOS, Gisela Gondim. Estatuto da Advocacia- Comentários e Jurisprudência Selecionada. 5ª. ed. . 

Rio de Janeiro: Editora Forense, 2009, p. 78  
23

  RAMOS, Gisela Gondim. Estatuto da Advocacia- Comentários e Jurisprudência Selecionada. 5ª ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 87: ―Acredito que manter vivas as lembranças deste período em que toda a 

população assistiu atônita advogados serem agarrados pelo braço e expulsos das salas de sessões no parlamento 

nacional é a melhor maneira de garantir que constrangimentos desta natureza não voltem a macular a democracia 

brasileira.‖ 

http://www.conjur.com.br/2008-ago-5/inviolabilidade_escritorios_advocacia_nao_blindagem
http://www.conjur.com.br/2008-ago-5/inviolabilidade_escritorios_advocacia_nao_blindagem


27 

                 

 

As prerrogativas legais outorgadas aos Advogados possuem finalidade específica, 

pois visam assegurar, a esses profissionais do Direito- cuja indispensabilidade é 

proclamada pela própria Constituição da República (CF, art. 133)-, o exercício, 

perante qualquer instância de Poder, de direitos próprios destinados a viabilizar a 

defesa técnica daqueles em cujo favor atuam. Desse modo, não se revela legítimo 

opor, ao Advogado, restrições que, ao impedirem, injusta e arbitrariamente, o 

regular exercício de sua atividade profissional, culminem por esvaziar e nulificar a 

própria razão de ser e sua intervenção perante os órgãos do Estado. 

(...) 

Nesse contexto, assiste ao Advogado a prerrogativa- que lhe é dada por força e 

autoridade da lei- de velar pela intangibilidade dos direitos daquele que o constituiu 

como patrono de sua defesa técnica, competindo-lhe, por isso mesmo, para o fiel 

desempenho do múnus de que se acha incumbido esse profissional do Direito, o 

exercício dos meios legais vocacionados à plena realização de seu legítimo mandato 

profissional. 

Por tal razão, nada pode justificar o desrespeito às prerrogativas que a própria 

Constituição e as leis da República atribuem ao Advogado, pois o gesto de afronta 

ao estatuto jurídico da Advocacia representa, na perspectiva de nosso sistema 

normativo, um ato de inaceitável ofensa ao próprio texto constitucional e ao regime 

das liberdades públicas nele consagrado.
24

  

 

 

Caso emblemático no qual ocorreu a violação de conversa privada entre advogado 

e cliente, acompanhado por todo o país, foi o tratado pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, no Habeas Corpus nº 59.967/SP, concernente a Suzane Louise Von Richthofen.  

Conquanto tivesse autorizado uma entrevista para o ―Fantástico‖, foi a ré 

surpreendida com a captação, pelos holofotes, de um diálogo reservado unicamente a seu 

advogado, tendo sido este transmitido em rede nacional aos 09 de abril de 2006, sem sua 

autorização, pelo referido programa televisivo. 

Em fundamentação inserta no HC supracitado, o causídico da impetrante assim se 

expressa diante da captação clandestina da comunicação destinada exclusivamente a sua 

cliente:  

 

 
Essa pressão da mídia empurra a indignação da opinião pública contra o delito em si, 

invariavelmente, contra a pessoa do advogado, confundindo o trabalho técnico do 

defensor com a defesa do crime praticado. 

Não foi diferente no caso Richthofen, quando o programa dominical ―Fantástico‖, de 

9 de abril de 2006, jogou seus holofotes contra  a  ora  paciente  e  seus  advogados  

utilizando-se  de  uma  fita editada, montada com cortes e emendas, passando à 

população uma imagem negativa dela e dos profissionais que a defendem. 

A cena editada e montada tal qual trama de novela, inclusive com fundo musical, dá 

destaque ao momento em que um dos defensores conversava e orientava a ora 

paciente, de maneira reservada e pessoal, como, aliás, lhe garante a Lei Federal 

8.906/94. 

 

                                                 
24

  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança 23.576/DF Relator  Min. Celso de Mello. 

1ª Turma. Julgado em 29 nov. 1999. Disponível em 

<http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14824635/mandado-de-seguranca-ms-23576-df-stf> Acesso em 28 

jul. 2011.  
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Nesta toada, o Tribunal da Cidadania, por meio da Relatoria do Ministro NILSON 

NAVES, posicionou-se pelo desentranhamento das respectivas fitas de gravação, face à 

ilicitude da prova obtida:  

 

 
Há anos, já faz muito  tempo,  no  início  da  nossa  era,  Paulo escreveu: ―Não sabeis 

que um pouco de fermento leveda toda a massa?‖ Ora, ao juntarmos uma fruta podre 

a uma boa, não é a podre que fica boa, mas a boa que fica podre. A fruta ruim 

arruína o cesto. É algo semelhante à teoria dos ―frutos  da  árvore  envenenada‖,  

vinda  da  Suprema  Corte norte-americana, segundo a qual o vício da planta se 

transmite a todos os seus frutos. 

São provas meios legais, bem como os moralmente legítimos. O que é ilegal ou o 

que é ilegítimo não é meio hábil para fazer prova. Está escrito na Constituição: ―são 

inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos.‖ E, no caso de que 

estamos cuidando, a entrevista, toda ela, se se trata de prova ou não, está 

contaminada.  Há, por conseguinte, de ser retirada dos autos principais. 

(...) 

O que faríamos se tivéssemos a nossa prisão ilegalmente decretada? Se não 

pudermos garantir o direito de Suzane, não poderemos, jamais, garantir o direito de 

um simples ladrão de galinhas. 

Voto pela concessão da ordem com o intuito de determinar sejam desentranhadas 

dos autos da ação penal as fitas de gravação do programa ―Fantástico‖ de 9 de abril  

de  2006.
25 

 

 
Do exposto, apercebe-se que o sigilo funcional que resguarda a relação de 

confidencialidade entre o advogado e seu cliente mostra-se como importante ferramenta para 

o pleno e desimpedido exercício de sua função constitucional, assim como o são, por 

                                                 
25

  Vide o teor integral da ementa do acórdão: ―Advogado. Sigilo profissional/segredo (violação). 

Conversa privada entre advogado e cliente (gravação/impossibilidade). Prova (ilicitude/contaminação do todo). 

Exclusão dos autos (caso). Expressões injuriosas (emprego). Risca (determinação). 1. São invioláveis a 

intimidade, a vida privada e o sigilo das comunicações. Há normas constitucionais e normas infraconstitucionais 

que regem esses direitos. 2. Conversa pessoal e reservada entre advogado e cliente tem toda a proteção da lei, 

porquanto, entre outras reconhecidas garantias do advogado, está a inviolabilidade de suas comunicações. 3. 

Como estão proibidas de depor as pessoas que, em razão de profissão, devem guardar segredo, é inviolável a 

comunicação entre advogado e cliente. 4. Se há antinomia entre valor da liberdade e valor da segurança, a 

antinomia é solucionada a favor da liberdade. 5. É, portanto, ilícita a prova oriunda de conversa entre o advogado 

e o seu cliente. O processo não admite as provas obtidas por meios ilícitos. 6. Na hipótese, conquanto tenha a 

paciente concordado em conceder a entrevista ao programa de televisão, a conversa que haveria de ser reservada 

entre ela e um de seus advogados foi captada clandestinamente. Por revelar manifesta infração ética o ato de 

gravação – em razão de ser a comunicação entre a pessoa e seu defensor resguardada pelo sigilo funcional –, não 

poderia a fita ser juntada aos autos da ação penal. Afinal, a ilicitude presente em parte daquele registro alcança 

todo o conteúdo da fita, ainda que se admita tratar-se de entrevista voluntariamente gravada – a fruta ruim 

arruína o cesto. 7. A todos é assegurado, independentemente da natureza do crime, processo legítimo e legal, 

enfim, processo justo. 8. É defeso às partes e aos seus advogados empregar expressões injuriosas e, de igual 

forma, ao representante do Ministério Público. 9. Havendo o emprego de expressões injuriosas, cabe à 

autoridade judiciária mandar riscá-las. 10. Habeas corpus deferido para que seja desentranhada dos autos a prova 

ilícita. 11. Mandado expedido no sentido de que sejam riscadas as expressões injuriosas.‖ BRASIL. Superior 

Tribunal de Justiça. Habeas Corpus 59.967/SP. Relator  Min. Nilson Naves. 6ª Turma. Julgado em 29 jun. 2006. 

<https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=200601152499&dt_publicacao=25/09/2006> Acesso 

em 30 jul. 2011.  

 



29 

                 

 

exemplo, as garantias da inamovibilidade, vitaliciedade e irredutibilidade de vencimentos, 

concedidas, igualmente pela Carta de Outubro, para os membros da magistratura e do 

Ministério Público. 

 

 

4.2 Relativização 

 

 

Nada obstante as garantias insculpidas na Carta Magna assegurarem a 

inviolabilidade do advogado e a relação de confidencialidade para com seu cliente, por óbvio, 

não ostentam aquelas o cariz de absolutas ou intangíveis. 

É  que a análise do caso concreto poderá permitir uma necessária ponderação, a 

fim de que uma garantia não tenha sua finalidade esgarçada. Infelizmente, não raro muitos 

advogados se utilizam de tal inviolabilidade como manto protetor para a prática de ilícitos, 

acobertando-os do espectro fiscalizador e repressivo do Estado. 

Nos dizeres do Ministro do Pretório Excelso CELSO DE MELLO, ―razões de 

relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades 

legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas 

restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos 

estabelecidos pela própria constituição. O estatuto constitucional das liberdades públicas, ao 

delinear o regime jurídico a que estão sujeitas- e considerado o substrato ético que as informa- 

permite que sobre elas incidam limitações de ordem jurídica, destinadas de um lado, a 

proteger a integridade do interesse social, e, de outro, assegurar a coexistência harmoniosa das 

liberdades, pois nenhum direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem 

pública ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros.‖ 
26

 

Imaginemos, a título ilustrativo, um escritório de advocacia cujos membros já 

estão sob investigação, assim como seus clientes, por existirem indícios da prática de crimes. 

Utilizam os infratores as dependências do domicílio profissional para se reunirem, bem como 

trocam ligações telefônicas esclarecedoras do ―modus operandi‖ dos ilícitos. 

                                                 
26

  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança 23.452/RJ. Relator  Min. Celso de Mello. 

Tribunal Pleno. Julgado em 16 set. 1999. Disponível em 

<http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14696321/mandado-de-seguranca-ms-23452-rj-stf> Acesso em 31 

jul. 2011.  
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No caso em comento, não há qualquer réstia de dúvidas de que o interesse público 

em apurar a ilicitude dos atos praticados não pode sucumbir face à inviolabilidade das 

comunicações entre advogado e cliente.
27

 

Nesse sentido, uníssono é o entendimento perfilhado pelo Colendo Tribunal da 

Cidadania, ao permitir a quebra do sigilo telefônico e a própria interceptação telefônica 

quando ocorrente conjuntura na qual se realça a necessária proteção de um interesse público 

em detrimento do particular: 

 

 
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SIGILO 

TELEFÔNICO. ADVOGADO. QUEBRA. I - Decisão judicial fundamentada, com 

apoio na Lei nº 9.296/96, determinando a interceptação telefônica, não afronta a 

Constituição Federal. II - A proteção à inviolabilidade das comunicações telefônicas 

do advogado não consubstancia direito absoluto, cedendo passo quando presentes 

circunstâncias que denotem a existência de um interesse público superior, 

especificamente, a fundada suspeita da prática da infração penal. Recurso 

desprovido.
28 

 

 

O eminente Ministro do STJ NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, na Relatoria 

do Recurso em Mandado de Segurança 27.419-SP, tece, de forma bastante didática, 

comentários acerca do caráter relativo da inviolabilidade de um escritório de advocacia, não 

se olvidando, porém, do fato de que qualquer investigação a ser levada a cabo seja procedida 

com extrema cautela, mormente para não devassar o plexo de garantias de outros advogados e 

clientes que escapam do raio de suspeitas das respectivas diligências.  

 

 
Na sistemática da Lei 8.906/94, não há falar em inviolabilidade absoluta do 

escritório de Advocacia, prevista a possibilidade de nele se ingressar, para 

cumprimento de mandado de busca e apreensão determinado por Magistrado (art. 

7o., II, in fine, da Lei 8.906/94), desde que a referida apreensão verse sobre objeto 

capaz de constituir elemento do corpo de delito (art. 243, § 2o. do CPP), bem como 

que a decisão que ordena a medida cautelar esteja fundamentada.  

Preserva-se o sigilo profissional do Advogado em respeito ao papel essencial que 

desempenha para a Administração da Justiça (art. 5o., XIV e 133 da CF) e a 

confiança depositada pelos clientes, vedando-se ao Juiz ou a Autoridade Policial 

determinar a apreensão ou apreender documentos acobertados por aquele sigilo, ou 

seja, todos os que possam, de qualquer forma, comprometer o cliente ou a sua 

                                                 
27

  LOPES JUNIOR, Aury. Sistemas de Investigação Preliminar no Processo Penal. Rio de Janeiro, 

Lumen Juris, 2001. pág. 45: ―A investigação preliminar também atende a uma função de natureza sociológica ao 

assegurar a paz e a tranqüilidade social, pela certeza de que todas as condutas possivelmente delitivas serão 

objeto de investigação. Essa garantia, de que não existirá impunidade, rnanifesta-se também através da imediata 

atividade persecutoria estatal.‖  
28

  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Mandado de Segurança 10.857/DF. Relator  Min. 

Felix Fischer. 5ª Turma. Julgado em 16 mar. 2000. 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/ita/listarAcordaos?classe=&num_processo=&num_registro=199900384342&dt

_publicacao=02/05/2000> Acesso em 10 ago. 2011.  
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defesa, seja na esfera cível seja na esfera penal, tudo em homenagem ao princípio 

que garante o exercício do amplo direito de defesa.  

Excetua-se, no caso do Advogado, como dito, a apreensão de objetos que 

constituam o próprio corpo de delito. Assim, não é ilegal a determinação judicial de 

busca e apreensão em escritório de Advocacia, durante a fase investigativa, desde 

que satisfatoriamente demonstrada a necessidade da medida para evitar o 

desaparecimento ou adulteração de provas indispensáveis à comprovação da 

materialidade do delito. 

(...) 

Tenho defendido que o principal e intransponível limite da quebra dos sigilos será 

sempre a sua necessidade inafastável, ou seja, somente se legitima o ato de 

excepcionamento da garantia constitucional quando for evidentemente impossível 

obter-se a prova do ilícito por outra via processual, de modo que fica a exceção 

como medida extrema, cuja utilização deve ser reservada para os casos também 

extremos.
29

 (destaques do original) 

 

Não se pode olvidar, porém, que referidas diligências não trabalham com juízos 

de certeza a respeito da autoria e materialidade dos ilícitos averiguados, mas tão somente com 

indícios. Estes, por sua vez, não podem ser confundidos com meras conjecturas ou 

                                                 
29

  RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INQUÉRITO POLICIAL PARA 

APURAÇÃO DE ESTELIONATO E FALSIDADE DE DOCUMENTO PARTICULAR. BUSCA E 

APREENSÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS À OPERAÇÃO FINANCEIRA EM PODER DO 

DEPARTAMENTO JURÍDICO DO BANCO DO BRASIL. INDEFERIMENTO DO WRIT PELO TRIBUNAL 

DE ALÇADA CRIMINAL DE SÃO PAULO. POSTERIOR DECISÃO PELA PREJUDICIALIDADE DO 

MANDAMUS, EM RAZÃO DO ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO. PERDA DE OBJETO NÃO 

EVIDENCIADA. FALTA DE MOTIVAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A BUSCA E 

APREENSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA 

CAUTELAR E DE QUE OS DOCUMENTOS REFERIDOS NO MANDADO FOSSEM RELEVANTES 

PARA A APURAÇÃO DOS CRIMES SOB INVESTIGAÇÃO. VIOLAÇÃO DE SIGILO PROFISSIONAL. 

PARECER DO MPF PELA PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. RECURSO PROVIDO, PORÉM, PARA 

RECONHECER A NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO. 1.   Não 

perde o objeto o mandamus em que se pretendia o reconhecimento da ilegalidade da ordem judicial de busca e 

apreensão de documentos no DEJUR do Banco do Brasil, exarada em Inquérito Policial, em razão do posterior 

pedido de arquivamento deste, pois o arquivamento diz respeito à ausência de elementos suficientes para a 

instauração da Ação Penal por estelionato e à impossibilidade de identificação daquele que teria falsificado a 

assinatura da avalista, apesar de todas as diligências e perícias realizadas. 2.   Segundo a anterior redação do art. 

7o., II da Lei 8.906/94, bem como do disposto no art. 243, § 2o. do CPP, a inviolabilidade do escritório de 

Advocacia é relativa, prevista a possibilidade de nele se ingressar para cumprimento de mandado de busca e 

apreensão determinado por Magistrado, desde que a referida apreensão verse sobre objeto capaz de constituir 

elemento do corpo de delito e que a decisão que a ordena esteja fundamentada. 3.   Na hipótese dos autos, vê-se 

que as decisões proferidas no procedimento investigativo são pálidas de fundamentação; a primeira, que quebrou 

o sigilo bancário, não teceu qualquer consideração sobre a necessidade da medida; a segunda, que determinou a 

busca e apreensão, também não especificou a relevância dos documentos listados na representação da 

Autoridade Policial para a apuração dos ilícitos sob investigação, principalmente as correspondências internas do 

Departamento Jurídico referentes à auditoria feita nas operações de empréstimo com a DETASA e pareceres 

técnicos sobre a regularidade dos contratos com o BANCO DO BRASIL. 4.   Preserva-se o sigilo profissional do 

Advogado em respeito ao papel essencial que desempenha para a administração da Justiça (art. 5o., XIV, e 133 

da CF) e a confiança depositada pelos clientes, vedando-se ao Juiz ou a Autoridade Policial determinar a 

apreensão ou apreender documentos acobertados por aquele sigilo, ou seja, todos os que possam, de qualquer 

forma, comprometer o cliente ou a sua defesa, seja na esfera cível seja na esfera penal, tudo em homenagem ao 

princípio que garante o exercício do amplo direito de defesa. 5.   Recurso Ordinário provido, para reconhecer a 

nulidade da decisão que determinou a medida de busca e apreensão contra o DEJUR do Banco do Brasil em SP, 

nos autos do Inquérito Policial 1.743/97 do 3o. Distrito Policial/SP. 6.   Recurso Ordinário de DETASA S/A, 

DENÍLSON TADEU SANTANA e CLEONICE FÁTIMA DENUNI SANTANA prejudicado. (RMS 27419/SP, 

REL. MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, JULGADO EM 14/04/2009, DJE 

22/06/2009)  
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conveniências investigativas, sob pena de serem erigidas tão somente acusações infundadas, 

não se sagrando, portanto, satisfeitos os fundamentos do poder persecutório da máquina 

estatal. Não de outra forma professa o doutrinador AURY LOPES JÚNIOR: 

 
 

A nosso juízo, a função de evitar acusações infundadas é o principal fundamento da 

instrução preliminar, pois em realidade, evitar acusações infundadas significa 

esclarecer o fato oculto (juízo provisório e de probabilidade) e com isso também 

assegurar a sociedade de que não existirão abusos por parte do poder persecutório 

estatal. Se a impunidade causa uma grave intranqüilidade social, não menos grave é 

o mal causado por processar um inocente. 

Consideramos que essa atividade de "filtro processual" resta plenamente concretada 

se levarmos em consideração três fatores: o custo do processo; o sofrimento que 

causa para o sujeito passivo (estado de ânsia prolongada) e a estigmatização social e 

jurídica que gera.
30 

  

 

Face ao exposto, a elucidação do título da obra monográfica começa a tomar 

maiores contornos, concernente à possibilidade de colocação de escuta ambiental em 

escritório de advocacia como meio de obtenção de prova, pelo menos no que tange à relação 

de confidencialidade entre cliente e advogado, haja vista que esta, consoante observado 

linhas acima, pode ser relativizada ou, até mesmo, alijada, diante das circunstâncias do caso 

concreto. 

Resta, portanto, analisar se a invasão a um escritório advocatício durante o 

período noturno pode igualmente ser permitida para a instalação das escutas ambientais, 

relativizando-se o inciso XI do art. 5º da Constituição Federal, discussão essa trazida à baila 

no próximo e último capítulo do presente trabalho. 

                                                 
30

  LOPES JUNIOR, Aury. Sistemas de Investigação Preliminar no Processo Penal. Rio de Janeiro, 

Lumen Juris, 2001, p. 47 
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DA PROVA PRODUZIDA POR ESCUTA AMBIENTAL EM ESCRITÓRIO DE 

ADVOCACIA DURANTE O PERÍODO NOTURNO 

 

 

5.1. Argumentos favoráveis a sua admissibilidade 

 

 

Após tecidas todas as considerações incidentais ao longo dos capítulos pretéritos, 

impõe-se a análise direta do tema do presente trabalho.  

De início, cumpre esclarecer que não se pode responder satisfatoriamente se a 

prova produzida em referida circunstância é ou não admissível na instrução processual se não 

ocorrer um estudo de duas vertentes que indicam resultados diametralmente opostos. Tão só 

por meio da análise de cada uma dessas fundamentações pode-se almejar uma resposta 

satisfatória.  

De pronto, iniciar-se-á o estudo com a análise dos fundamentos que referendam 

sua admissibilidade. 

Um dos argumentos favoráveis à admissibilidade da invasão domiciliar (e não só 

de escritórios de advocacia) durante o período noturno é justamente a impossibilidade de se 

realizar certas diligências em plena luz do dia, sob pena de completo malogro, haja vista que o 

resultado prático não seria alcançado durante o período diurno. 

Outro argumento de considerável pujança aponta no sentido de que a 

inviolabilidade domiciliar, caso não pudesse, em determinadas ocasiões, ser reconsiderada 

durante o período noturno, tornaria o reduto propício a prática de crimes, posto imune a 

qualquer tentame de transponibilidade por parte do Estado. 

Traz-se o exemplo colhido por GEORGE MARMELSTEIN em tal sentido, 

referendando o entendimento de que certas diligências hão de ser realizadas, necessariamente, 

à noite, a fim de que possam alcançar o resultado prático esperado, evitando-se que a proteção 

domiciliar sagre-se absoluta: 

 

 
Vale ilustrar com um exemplo: imagine que existe suspeita de que uma determinada 

casa noturna, aberta apenas para convidados, está explorando sexualmente pessoas 

menores de idade. A suspeita não é forte o suficiente para configurar o flagrante-

delito, hipótese em que seria desnecessária a autorização judicial. A boate em 

questão não é aberta ao público, já que apenas convidados podem entrar. Em 

situações assim, há inegável necessidade de ordem judicial para confirmar ou não a 
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suspeita, mas a diligência será completamente inútil se for cumprida durante o dia. 

Por isso, certamente, o juiz, desde que o faça fundamentadamente, pode autorizar o 

cumprimento do mandado mesmo à noite para que a medida alcance algum 

resultado prático. Não fosse assim, estaria aberta uma imunidade quase 

intransponível para a prática ou ocultação de crimes no interior de residências.
31

  

 

 

O próprio Supremo Tribunal Federal, no Inquérito 2424/RJ, teve a oportunidade 

de analisar especificamente o tema ora objeto de estudo, considerando lícitos os elementos 

probatórios obtidos por meio da escuta ambiental instalada em escritório de advocacia. 

Houve por bem o Pleno de nosso Pretório Excelso entender, por meio da maioria 

de seus Ministros, que o escritório do advogado Virgílio Medina, investigado por 

envolvimento em venda de decisões judiciais favoráveis a uma quadrilha que auferia lucro 

pela exploração de caça-níqueis e bingos, não teria o condão de receber a proteção 

constitucional de inviolabilidade domiciliar, referendando, portanto, o  ingresso dos membros 

da Polícia Federal no recinto, na calada da noite, para a instalação de escutas ambientais, no 

escopo de incrementar as apurações investigatórias.  

Virgílio Medina, à época, era considerado peça-chave no processamento de venda 

de decisões judiciais. Sua suposta participação como mediador das vendas foi definida pelo 

Ministro Relator CEZAR PELUSO como causa necessária e suficiente para considerar que 

seu domicílio profissional não seria um espaço para o exercício da advocacia, mas sim um 

recanto para a prática de crimes. 

Asseverou-se em decisão que a constitucional garantia da inviolabilidade dos 

escritórios de advocacia, bem como de todas as oficinas domiciliares onde se trabalha 

reservadamente, não se desvela sacrossanta, devendo ser flexibilizada, assim como são todos 

os direitos, face a elementos contingenciais autorizantes, tal qual a impossibilidade de 

instalação, pela Polícia Federal, das escutas ambientais durante o dia, quando os agentes 

quedar-se-iam facilmente identificados. 

Em consonância com as palavras proferidas pelo Inconcusso Ministro Relator, ―A 

garantia da inviolabilidade não serve nos casos em que o próprio advogado é acusado do 

crime, ou seja, a inviolabilidade (garantida pela Constituição) não pode transformar o 

escritório em reduto do crime‖. 

 No processo, arguiu-se uma preliminar de ilicitude das provas, eis que obtidas 

por meio de ingresso sorrateiro no local três vezes ao longo da madrugada, com a consequente 

instalação de equipamento de captação acústica no referido ambiente laboral. 

                                                 
31

  MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais. ed. Atlas: São Paulo, 2008, pág. 133. 
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É de se ressaltar, mais uma vez, que houve, de fato, autorização judicial ao 

ingresso sigiloso da autoridade policial no escritório (caso contrário, sequer se analisaria a 

problemática do período da inviolabilidade domiciliar, porquanto nula seria a invasão desde o 

seu nascedouro), no fito de introduzir os referidos instrumentos de captação de sinais 

acústicos, com a ulterior realização de exploração do local, para análise do material aferido. 

Um dos argumentos utilizados pela Ministro Relator, que corrobora a licitude da 

escuta realizada em tais condições, seria o de que os limites da busca domiciliar deveriam ser 

alijados perante o caráter excepcional da medida. 

É que tal diligência jamais poderia ser perpetrada com qualquer resquício de 

publicidade, sob pena de deflagrar sua frustração, o que, consoante a acepção do insigne 

Ministro, efetivamente ocorreria caso fosse praticada durante o dia, mediante apresentação de 

mandado judicial. 

Outro fundamento utilizado foi o de que a inviolabilidade domiciliar teria graus 

diversos de proteção, não podendo ser equiparado um vazio escritório de advocacia com um 

domicílio ―stricto sensu‖, o qual pressupõe a presença de pessoas que o habitem 

Ademais, ressaltou-se que o artigo 7º, inciso II, da Lei 8.906/94 (Estatuto da 

OAB), o qual expressamente assegura ao advogado a inviolabilidade do seu escritório e de 

seus arquivos e dados, cederia quando o próprio causídico fosse suspeito da prática de crime 

no âmbito do seu escritório, utilizando-se do exercício de sua profissão como subterfúgio.  

Destarte, o sigilo do advogado não poderia servir de escudo para proteção do 

advogado quando do cometimento de delitos, não sendo admissível que a inviolabilidade 

domiciliar transforme o escritório em um reduto de criminalidade impenetrável.  

Não é outro o entendimento extraído da leitura do trecho pertinente do 

Informativo 529 do Supremo Tribunal Federal: 

 

 
Enfatizou-se que os interesses e valores jurídicos, que não têm caráter absoluto, 

representados pela inviolabilidade do domicílio e pelo poder-dever de punir do 

Estado, devem ser ponderados e conciliados à luz da proporcionalidade quando em 

conflito prático segundo os princípios da concordância. Não obstante a equiparação 

legal da oficina de trabalho com o domicílio, julgou-se ser preciso recompor a ratio 

constitucional e indagar, para efeito de colisão e aplicação do princípio da 

concordância prática, qual o direito, interesse ou valor jurídico tutelado por essa 

previsão. Tendo em vista ser tal previsão tendente à tutela da intimidade, da 

privatividade e da dignidade da pessoa humana, considerou-se ser, no mínimo, 

duvidosa, a equiparação entre escritório vazio com domicílio stricto sensu, que 

pressupõe a presença de pessoas que o habitem. De toda forma, concluiu-se que as 

medidas determinadas foram de todo lícitas por encontrarem suporte normativo 

explícito e guardarem precisa justificação lógico-jurídico constitucional, já que a 

restrição conseqüente não aniquilou o núcleo do direito fundamental e está, segundo 



36 

                 

 

os enunciados em que desdobra o princípio da proporcionalidade, amparada na 

necessidade da promoção de fins legítimos de ordem pública. 
32 

 

 
Além de o Pretório Excelso ter chancelado a admissibilidade da prova produzida 

nas condições acima minudenciadas, também não encontrou empeços em sua 

emprestabilidade a processos administrativos disciplinares de servidores públicos envolvidos 

no escândalo investigado, consoante pertinente excerto da ementa abaixo destacado: 

 

 
PROVA EMPRESTADA. Penal. Interceptação telefônica. Escuta ambiental. 

Autorização judicial e produção para fim de investigação criminal. Suspeita de 

delitos cometidos por autoridades e agentes públicos. Dados obtidos em inquérito 

policial. Uso em procedimento administrativo disciplinar, contra outros servidores, 

cujos eventuais ilícitos administrativos teriam despontado à colheira dessa prova. 

Admissibilidade. Resposta afirmativa a questão de ordem. Inteligência do art. 5º, 

inc. XII, da CF, e do art. 1º da Lei federal nº 9.296/96. Precedente. Voto vencido. 

Dados obtidos em interceptação de comunicações telefônicas e em escutas 

ambientais, judicialmente autorizadas para produção de prova em investigação 

criminal ou em instrução processual penal, podem ser usados em procedimento 

administrativo disciplinar, contra a mesma ou as mesmas pessoas em relação às 

quais foram colhidos, ou contra outros servidores cujos supostos ilícitos teriam 

despontado à colheita dessa prova. (Inq 2424/RJ QO-QO, Relator(a):  Min. CEZAR 

PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/06/2007, DJe-087 DIVULG 23-08-2007 

PUBLIC 24-08-2007 DJ 24-08-2007 PP-00055 EMENT VOL-02286-01 PP-00152 

RTJ VOL-00205-02 PP-00656)  

 

 

Do exposto, infere-se que tal corrente busca amparo no princípio de hermenêutica 

constitucional da concordância prática ou da harmonização, segundo o qual há de se 

ponderar os bens jurídicos postos em xeque a fim de melhor solucionar o conflito no caso 

concreto.  

 

 
(...) o princípio da concordância prática impõe a coordenação e combinação dos 

bens jurídicos em conflito ou em concorrência de forma a evitar o sacrifício (total) 

de uns em relação aos outros. O campo de eleição do princípio da concordância 

prática tem sido até agora o dos direitos fundamentais (colisão entre direitos 

fundamentais ou entre direitos fundamentais e bens jurídicos constitucionalmente 

protegidos).
33

  

Por fim, não se pode aqui deixar de fazer referência a um peculiar entendimento 

doutrinário.  

                                                 
32

 Disponível <http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo529.htm> Acesso em 03 

de outubro de 2011. 
33

  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 5ª. ed. Coimbra: Livraria Almedina, 

1992, p. 234.  

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo529.htm
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Até o presente momento, expuseram-se argumentos utilizados para demonstrar a 

admissibilidade da escuta ambiental inserida em escritório de advocacia, ainda que durante o 

período noturno, posto considerada, portanto, meio lícito de obtenção de prova. 

É que há autores de escol que defendem a admissibilidade de provas ainda que 

ilícitas, a depender de excepcional situação justificadora que dê ensejo a tal proceder. 

Portanto, a escuta ambiental produzida nas condições prefaladas, ao viso dos referidos 

doutrinadores, não deixaria de ser admitida nos trâmites investigatórios. 

Capitaneia tal entendimento JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA, ao entender 

pela aplicabilidade de provas ilegalmente obtidas face, por exemplo, ao fortalecimento do 

crime organizado, não raro mais imponente que o aparato estatal: 

 

 
Todavia, se a defesa - à diferença da acusação - fica isenta do veto à utilização de 

provas ilegalmente obtidas, não será essa disparidade de tratamento incompatível 

com o princípio, também de nível constitucional, da igualdade das partes? Quiçá se 

responda que, bem vistas as coisas, é sempre mais cômoda a posição da acusação, 

porque os órgãos de repressão penal dispõem de maiores e melhores recursos que o 

réu. Em tal perspectiva, ao favorecer a atuação da defesa no campo probatório, não 

obstante posta em xeque a igualdade formal, se estará tratando de restabelecer entre 

as partes a igualdade substancial. O raciocínio é hábil e, em condições normais, 

dificilmente se contestará a premissa da superioridade de armas da acusação. Pode 

suceder, no entanto, que ela deixe de refletir a realidade em situações de expansão e 

fortalecimento da criminalidade organizada, como tantas que enfrentam as 

sociedades contemporâneas. É fora de dúvida que atualmente, no Brasil, certos 

traficantes de drogas estão muito mais bem armados que a polícia e, provavelmente, 

não lhes será mais difícil que a ela, nem lhes suscitará maiores escrúpulos, munir-se 

de provas por meios ilegais. Exemplo óbvio é o da coação de testemunhas nas zonas 

controladas pelo narcotráfico: nem passa pela cabeça de ninguém a hipótese de que 

algum morador da área declare à polícia, ou em juízo, algo diferente do que lhe 

houver ordenado o "poderoso chefão" local.
34

   

 

 

Na mesma vertente, com um exemplo ilustrativo, CÉSAR DARIO MARIANO 

DA SILVA municia-se do princípio da proporcionalidade
35

 para a justificar a realização de 

uma, pelo menos aparentemente, ilícita captação ambiental: 

Quando alguém, desautorizado, utilizando-se de meios  técnicos de gravação, capta 

sons e/ou imagens ou intercepta conversa realizada entre presentes, em lugar 

                                                 
34

  BARBOSA MOREIRA, José Carlos. A Constituição e as provas ilicitamente obtidas. Temas de direito 

processual, 6ª série, São Paulo: Saraiva, 1997, p. 112-113. 
35

  No sentido de também possibilitar a utilização de tais provas: ―Com efeito, partindo do princípio da 

proporcionalidade, é fácil concluir que a vedação constitucional ao uso da prova ilícita não pode ser 

compreendida de forma absoluta, nem em sede penal, nem, igualmente, em sede civil. É que, tal qual no 

processo penal, em foro civil é perfeitamente possível que o bem jurídico tutelado suplante- e muito- o bem 

jurídico privacidade. (...) Assim, excepcionalmente, poderá a prova ser admitida em juízo civil, a partir da 

aplicação do princípio da proporcionalidade, se o bem jurídico a ser protegido superar a privacidade, justificando 

o sacrifício desta.‖ FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito Civil : teoria geral. 8. ed. Rio 

de Janeiro: Lumem Juris, 2009, p. 713-714. 
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público ou aberto ao público, não teremos uma prova ilícita, pois não haverá 

violação ao direito de intimidade, justamente pela natureza do local. 

Por outro lado, quando a captação ou interceptação de conversa ambiental se der 

em local privado, como em uma residência, teremos uma prova ilícita por haver 

ofensa ao direito de intimidade. Nesses casos, o intérprete deverá valer-se do 

princípio da proporcionalidade para avaliar a possibilidade da utilização desse 

prova em juízo, sopesando os valores constitucionais em confronto.
36 

 

 

Do exposto, infere-se que as argumentações favoráveis à admissibilidade da prova 

produzida no interior de um domicílio, durante o período noturno, indo de encontro ao 

expressamente insculpido no multicitado art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, 

encontram também ressonância na satisfação do clamor popular contra a impunidade que 

paira sobre o crime organizado.  

 

 
Ampliar em tal medida, para os infratores atuais e potenciais - sobretudo na área, 

constantemente em expansão, da "criminalidade organizada" -, a perspectiva de 

escapar às sanções cominadas em lei acaso contribuirá para satisfazer o generalizado 

clamor contra a impunidade, (...) 

Devemos confessar de resto, com absoluta franqueza, a enorme dificuldade que 

sentimos em aderir a uma escala de valores que coloca a preservação da intimidade 

de traficantes de drogas acima do interesse de toda a comunidade nacional (ou 

melhor: universal) 
37 

 

 

5.2. Argumentos contrários a sua admissibilidade 

 

 

Expostos os argumentos favoráveis à admissibilidade da prova produzida nas 

condições ora em referência, necessário agora mostrar os fundamentos que embasam 

posicionamento diametralmente oposto, qual seja, o de que a escuta ambiental introduzida no 

escritório de advocacia à noite viola frontalmente o inciso XI do artigo 5º da Constituição 

Federal. 

De pronto, é assente que a violação de qualquer dispositivo constitucional beira a 

nulidade absoluta do ato. Nesta toada, a prova obtida por meios ilícitos não poderá compor o 

processo, devendo ser, incontinenti, desentranhada. 

                                                 
36

  MARIANO DA SILVA, César Dario. Provas Ilícitas. 5ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 17. 
37

  BARBOSA MOREIRA, José Carlos. A Constituição e as provas ilicitamente obtidas. Temas de direito 

processual, 6ª série, São Paulo: Saraiva, 1997, p. 122-123. 
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Lembra VALESCHKA E SILVA BRAGA um dos principais motivos pelos quais 

não podem ser aceitas em juízo provas produzidas ilicitamente, pois ―se uma prova for obtida 

por meio ilícito, não deverá ser utilizada para fins de convencimento do juiz, devendo os 

responsáveis por sua colheita ser punidos. Afinal, fundamento óbvio para essa vedação, mas 

pouco mencionado pela doutrina, é o princípio geral do direito que determina que ninguém 

pode se aproveitar da própria torpeza. Assim, se licitamente coletou, dela não se poderá 

valer.‖ 
38

 

VICENTE GRECO FILHO, por exemplo, propugna a tese de que se queda 

inviável uma interceptação telefônica sempre que a esfera jurídica profissional do ofendido se 

mostrar violada, tal qual ocorre na conversa de um suspeito com seu advogado.
39

 

Os Ministros CELSO DE MELLO, EROS GRAU e MARCO AURÉLIO, quando 

da análise do supracitado Inq. 2424/RJ, divergiram da maioria, não compartilhando do 

entendimento permissivo de invasão do escritório advocatício para a inserção noturna das 

escutas. 

De início, propugnaram que o recinto de trabalho sagra-se acobertado pelo manto 

da inviolabilidade domiciliar, ainda que seu proprietário residente esteja sob investigação por 

prática de infrações criminais. 

―Há outros meios de se investigar e chegar à verdade sem que se coloque em risco 

preceito da Constituição Federal‖, afirmou o Ministro MARCO AURÉLIO. ―Por mais 

elogiável que seja o fim, o meio foi frontalmente contrário à Constituição Federal‖. Logo, 

uma postura estatal um tanto quanto ―maquiavélica‖, ao erigir os fins olvidando-se dos meios 

utilizados, não poderia jamais sobrepujar os ditames da Carta de Outubro.   

Na mesma senda argumentativa, aduz o ministro CELSO DE MELLO que os 

meios probatórios obtidos e utilizados em juízo jamais podem acusar dissonância com as 

garantias fundamentais, porquanto ―O suspeito, o investigado, o indiciado, ou o réu – contra 

quem jamais se presume provada qualquer imputação penal – tem o direito de não ser 

investigado, denunciado, julgado e muito menos condenado com apoio em elementos 

probatórios obtidos ou produzidos de forma incompatível com os limites impostos pelo 

ordenamento jurídico‖, declarou. 

O inciso XI, artigo 5º, da Constituição Federal, explicita que ―a casa é asilo 

inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, 

                                                 
38

  BRAGA, Valeschka e Silva. Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade. Curitiba: Juruá 

Editora. 1ª ed., 2006, p. 166-167 
39  GRECO FILHO, Vicente. Interceptação Telefônica. São Paulo, Saraiva, 1996, p. 19 
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salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por 

determinação judicial‖. (destacou-se) 

Nas palavras do Ministro CELSO DE MELLO, as quais atingem o ponto fulcral 

do presente trabalho monográfico: 

 

 
(...) o que se mostra inconstitucional, no caso, é a execução, pela Polícia Federal, da 

diligência probatória de que resultou a instalação, no escritório de Advocacia do 

denunciado, de aparelhos de escuta ambiental. A Polícia Federal não podia, ainda 

que munida de autorização judicial dada por esta Suprema Corte, ingressar, durante 

a noite, em espaço privado protegido pela cláusula constitucional da inviolabilidade 

domiciliar (um escritório de Advocacia), pois a Constituição, tratando-se de 

determinação judicial, somente permite o seu cumprimento ―durante o dia‖, como 

resulta claro, inequívoco, do que se acha previsto na parte final do inciso XI do art. 

5º de nossa Lei Fundamental. Não obstante essencial a existência de ordem emanada 

de autoridade competente do Poder Judiciário, para efeito de legítima incursão de 

agentes estatais em espaço privado abrangido pela noção tutelar de ―casa‖, mostra-se 

importante advertir que a eficácia do mandado judicial restringe-se, unicamente, no 

plano temporal, às diligências que devem ser executadas ―durante o dia‖ (CF, art. 5º, 

XI, ―in fine‖), de tal modo que se reputará inconstitucional a execução, durante a 

noite, de qualquer determinação judicial, ainda que resultante de decisão proferida 

por esta Suprema Corte. 

(...) o Estado, em tema de investigação policial ou de persecução penal, está sujeito à 

observância de um complexo de direitos e prerrogativas que assistem, 

constitucionalmente, aos cidadãos em geral. Na realidade, os poderes do Estado 

encontram, nos direitos e garantias individuais, limites intransponíveis, cujo 

desrespeito pode caracterizar inadmissível ilícito constitucional. A circunstância de a 

polícia judiciária achar-se investida de poderes que lhe permitem investigar 

eventuais práticas delituosas não a exonera do dever de observar, para efeito do 

correto desempenho de tais prerrogativas, os limites impostos pela Constituição e 

pelas leis da República, sob pena de esses órgãos incidirem em frontal desrespeito às 

garantias constitucionalmente asseguradas aos cidadãos em geral. Tenho para mim, 

presente o contexto em causa, que os agentes policiais transgrediram a garantia 

individual pertinente à inviolabilidade domiciliar, tal como instituída e assegurada 

pelo inciso XI do art. 5º da Carta Política, que representa expressiva limitação 

constitucional ao poder do Estado, oponível, por isso mesmo, aos próprios órgãos 

incumbidos da persecução penal. Sabemos todos — e é sempre oportuno e 

necessário que esta Suprema Corte repita tal lição — que a cláusula constitucional 

da inviolabilidade domiciliar (CF, art. 5º, XI) revela-se apta a amparar, também, 

qualquer ―compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou 

atividade‖ (CP, art. 150, § 4º, III). 

 

 

HUMBERTO ÁVILA, ao conceituar diretrizes para a análise dos princípios 

constitucionais, professa que a leitura da Constituição deve ser norteada pela concatenação de 

seus dispositivos com os princípios fundamentais que lhe dão esteio
40

 (no caso em comento, 

com o princípio constitucional da vedação de provas ilícitas). 
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  ―Bem concretamente, isso significa (a) ler a constituição federal, com atenção específica aos 

dispositivos relacionados ao princípio objeto de análise; (b) relacionar os dispositivos em função dos princípios 

fundamentais; (c) tentar diminuir a vagueza dos fins por meio da análise das normas constitucionais que possam, 
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A Carta de Outubro ressalva que a inviolabilidade domiciliar pode ser relativizada 

durante o período noturno tão somente nos casos de flagrante delito e de prestação de socorro, 

ao mesmo tempo em que resguarda a entrada forçada no recinto, em qualquer outra hipótese, 

apenas durante o dia, ainda que por autorização judicial. 

Logo, a expressão ―durante o dia‖ não pode ser relegada, mormente quando esta 

delimita um direito fundamental do cidadão em face do próprio Estado. Vale-se agora de um 

vetusto brocardo jurídico, o qual assevera que ―as disposições devem ser interpretadas de 

modo que não pareça haver palavras supérfluas e sem força operativa‖. 

Nas palavras do professor RAIMUNDO BEZERRA FALCÃO: 

 

 
De fato, o princípio tradicionalmente conhecido é de que, na lei, inexistem palavras 

inúteis. Todas ali estão, como de resto, na linguagem em geral, para servir de objeto 

à produção de sentido. Não é propriamente que a palavra tenha, em si e por si, força 

operativa. Nesse ponto, o brocardo incorre numa impropriedade merecedora de 

ajustes, porque o sentido é operado no objeto por causa do espírito do sujeito. Mas 

o certo é que as palavras estão postas no texto como uma provocação ao sujeito 

interpretante, para que ele extraia delas os sentidos que estão aptas a propiciar que 

esse mesmo intérprete capte. Não se encontram ali por mero enfado ou capricho, 

mas para servir ao sentido, que tem no espírito do intérprete sua usina e 

complemento de produção.
41 

 

 

Quando o inciso LXVI do artigo 5º explicita que ―são inadmissíveis, no processo, 

as provas obtidas por meios ilícitos‖, busca-se rechaçar todas as situações que malfiram 

dispositivos de ordem material (prova ilegal) ou processual (prova ilegítima). Não restam 

dúvidas de que, sistematicamente, a inviolabilidade domiciliar durante o período noturno há 

de ser respeitada por qualquer instrução probatória, sob pena de seus frutos receberem a pecha 

de ilícitos. 

Analisando-se excerto bastante didático do Informativo nº 584 do Supremo 

Tribunal Federal, vê-se que o argumento utilizado em defesa da corrente anterior, qual seja, o 

da impossibilidade de instalação da escuta ambiental em plena luz do dia, sob pena de 

completo fracasso do resultado prático da medida, é rebatido com a proposta de outras 

possibilidades para o momento da instalação, no escopo de não sangrar o dispositivo 

constitucional em testilha: 

 

 

                                                                                                                                                         
de forma direta ou indireta, restringir o âmbito de aplicação do princípio.‖ ÁVILA, Humberto. Teoria dos 

Princípios. 7.ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 92.  
41

  FALCÃO, Raimundo Bezerra Falcão. Hermenêutica. 1ª ed. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 265.  
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(...) os organismos policiais podem executar, sem qualquer transgressão a direitos e 

garantias fundamentais, a ordem judicial destinada a introduzir, em determinado 

espaço privado amparado pela garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, 

aparelhos de escuta ambiental, fazendo-o, por exemplo, sempre durante o dia, em 

períodos em que o escritório profissional esteja fechado, como aos sábados ou 

domingos. Esse, contudo, é um problema meramente operacional, mas que, se 

enfrentado de maneira adequada, evitará a prática inaceitável de desrespeito, pelos 

agentes estatais, a uma garantia constitucional tão cara à liberdade das pessoas. É 

preciso respeitar os direitos e prerrogativas que a Constituição da República 

estabelece em favor de qualquer pessoa sob persecução penal. A execução de ordens 

judiciais não pode transgredir o regime das liberdades públicas, sob pena de 

gravíssima ofensa à autoridade suprema da Constituição de nosso País. Note-se, 

portanto, seja com apoio no magistério jurisprudencial desta Suprema Corte, seja 

com fundamento nas lições da doutrina, que a transgressão, pelo Poder Público, das 

restrições e das garantias constitucionalmente estabelecidas em favor dos cidadãos 

— inclusive daqueles a quem se atribuiu suposta prática delituosa — culminará por 

gerar gravíssima conseqüência, consistente no reconhecimento da ilicitude da prova 

eventualmente obtida no curso das diligências estatais. Isso, uma vez ocorrido, 

provocará, como direta conseqüência desse gesto de infidelidade às limitações 

impostas pela Lei Fundamental, a própria inadmissibilidade processual dos 

elementos probatórios assim coligidos.
42 

 

 

Portanto, a utilização de meios de prova outros, tais quais interceptação telefônica, 

busca e apreensão, ou até mesmo a instalação de escutas durante o dia aos fins de semana, 

podem ser consideradas como alternativas viáveis à obtenção dos subsídios desejados ao 

longo das diligências investigativas. 

Ademais, o princípio da concordância prática não tem o condão de validar a 

entrada no escritório ao longo da noite para a instalação de aparelhos de captação ambiental, 

haja vista que a própria Constituição Federal, visando à máxima efetividade dos direitos 

fundamentais, optou por salvaguardar o reduto domiciliar de eventuais procedimentos 

invasivos. 

No lapidar escólio do Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, percebe-se que não 

cabe ao magistrado ―relativizar‖ o dispositivo constitucional multicitado, sob pena de se 

deixar de aplicá-lo.
43

  

                                                 
42 Disponível em <http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo584.htm> Acesso em 

05 de outubro de 2011. 
43

  Prova: alegação de ilicitude da obtida mediante apreensão de documentos por agentes fiscais, em 

escritórios de empresa - compreendidos no alcance da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio - e 

de contaminação das provas daquela derivadas: tese substancialmente correta, prejudicada no caso, entretanto, 

pela ausência de qualquer prova de resistência dos acusados ou de seus prepostos ao ingresso dos fiscais nas 

dependências da empresa ou sequer de protesto imediato contra a diligência. 1. Conforme o art. 5º, XI, da 

Constituição - afora as exceções nele taxativamente previstas ("em caso de flagrante delito ou desastre, ou para 

prestar socorro") só a "determinação judicial" autoriza, e durante o dia, a entrada de alguém - autoridade ou não - 

no domicílio de outrem, sem o consentimento do morador. 1.1. Em conseqüência, o poder fiscalizador da 

administração tributária perdeu, em favor do reforço da garantia constitucional do domicílio, a prerrogativa da 

auto-executoriedade. 1.2. (...). 1.3. Mas, é um dado elementar da incidência da garantia constitucional do 

domicílio o não consentimento do morador ao questionado ingresso de terceiro: malgrado a ausência da 

autorização judicial, só a entrada invito domino a ofende, seja o dissenso presumido, tácito ou expresso, seja a 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo584.htm
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Por fim, não se pode perder de vista que o inciso XI do artigo 5º da Carta Magna 

não encerra um princípio, mas uma regra constitucional. Ora, qualquer tentame de relativizar 

uma regra possui o risco de esgarçá-la, eis que, em verdade, estar-se-ia malferindo seu 

conteúdo, e não meramente o moldando. 

 

 
Como já mencionado, as regras possuem uma rigidez maior, na medida em que a sua 

ponderação só é admissível se houver razões suficientemente fortes para tanto, quer 

na própria finalidade subjacente à regra, quer nos princípios superiores a ela. Daí 

porque as regras só podem ser superadas (defeasibility of rules) se houver razões 

extraordinárias para isso, cuja avaliação perpassa o postulado da razoabilidade, 

adiante analisado. A expressão ―trincheira‖ bem revela o obstáculo que as regras 

criam para sua superação, bem maior do que aquele criado por um princípio. Esse é 

o motivo pelo qual, se houver um conflito real entre entre um princípio e uma regra 

de mesmo nível hierárquico, deverá prevalecer a regra, e, não, o princípio, dada a 

função decisiva que qualifica a primeira. A regra consiste numa espécie de decisão 

parlamentar preliminar acerca de um conflito de interesses, e por isso mesmo, deve 

prevalecer em caso de conflito com uma norma imediatamente complementar, como 

é o caso dos princípios. Daí a função eficacial da trincheira das regras.
44

  

 

 

Ilustremos com alguns exemplos. 

Reza o artigo 40, inciso II, da Carta de Outubro, que o servidor público aposentar-

se-á, compulsoriamente, aos setenta anos de idade. Ora, haveria a possibilidade de 

relativização de tal regra constitucional, tendo em vista, por exemplo, a notoriedade e o 

excelente desempenho do referido funcionário? A resposta a tal indagação só pode ser 

negativa, haja vista que o mandamento de definição não pode ser mitigado, sob pena de se 

descumpri-lo. É que a aposentadoria compulsória existe para permitir a rotatividade dos 

agentes públicos dos quadros de carreira, oxigenando a máquina estatal. 

Ademais, toma-se o inciso LI do artigo 5º da Constituição, do qual se apreende a 

regra de que o brasileiro nato, em hipótese alguma, será extraditado. Poder-se-ia aventar 

                                                                                                                                                         
penetração ou a indevida permanência, clandestina, astuciosa ou franca. 1.4. Não supre ausência de prova da 

falta de autorização ao ingresso dos fiscais nas dependência da empresa o apelo à presunção de a tolerância à 

entrada ou à permanência dos agentes do Fisco ser fruto do metus publicae potestatis, ao menos nas 

circunstância do caso, em que não se trata das famigeradas "batidas" policiais no domicílio de indefesos 

favelados, nem sequer se demonstra a existência de protesto imediato. 2. Objeção de princípio - em relação à 

qual houve reserva de Ministros do Tribunal - à tese aventada de que à garantia constitucional da 

inadmissibilidade da prova ilícita se possa opor, com o fim de dar-lhe prevalência em nome do princípio da 

proporcionalidade, o interesse público na eficácia da repressão penal em geral ou, em particular, na de 

determinados crimes: é que, aí, foi a Constituição mesma que ponderou os valores contrapostos e optou - em 

prejuízo, se necessário da eficácia da persecução criminal - pelos valores fundamentais, da dignidade humana, 

aos quais serve de salvaguarda a proscrição da prova ilícita: de qualquer sorte - salvo em casos extremos de 

necessidade inadiável e incontornável - a ponderação de quaisquer interesses constitucionais oponíveis à 

inviolabilidade do domicílio não compete a posteriori ao juiz do processo em que se pretenda introduzir ou 

valorizar a prova obtida na invasão ilícita, mas sim àquele a quem incumbe autorizar previamente a diligência. 

(STF HC 79512/RJ, Relator(a):  Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 16/12/1999, DJ 

16-05-2003 PP-00092 EMENT VOL-02110-02 PP-00308) 
44

  ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. 7.ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 103. 
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qualquer mitigação do respectivo dispositivo? Igualmente, não há possibilidade, eis que o 

Brasil reserva-se, por meio de uma norma-regra constitucional originária, a negar a entrega de 

um nativo a julgamento a ser realizado por um Estado estrangeiro.   

Em situação de extrema excepcionalidade, ainda na esteira do magistério de 

HUMBERTO ÁVILA, a ―mitigação‖ de uma regra pode ser levada a cabo, como ocorrente 

com a insculpida no art. 7º, inciso IV, da CF, ao explicitar que é vedada a vinculação do 

salário mínimo para qualquer fim. É de ampla sabença que os magistrados superam a 

proibição de tal vinculação quando da fixação, por exemplo, da pensão alimentícia em 

salários mínimos.  

Assim se permite porquanto a superabilidade de tal regra implica a máxima 

efetividade do adimplemento da obrigação alimentícia, em prol da dignidade da pessoa do 

alimentando. 

Nada obstante, não se pode vislumbrar a superação da regra do artigo 5º, inciso 

XI, da Carta Magna, tendo em vista que acarretaria um efeito diametralmente oposto, qual 

seja, um aumento do poder investigatório do Estado em detrimento de uma garantia 

fundamental do cidadão.
45

 

De forma escorreita, CRISTIANO CHAVES DE FARIAS e NELSON 

ROSENVALD asseveram que ―a ordem jurídica não pode ser um campo de batalha no qual 

se permite a cada gladiador o emprego de todos os meios possíveis e inimagináveis para 

conduzir ao triunfo sobre o ‗inimigo‘. Há de se compreender, induvidosamente, as provas 

com um caráter ético, garantindo a proteção da dignidade da pessoa humana.‖
46

 

Por fim, trazem-se à baila as palavras de DANIEL CHAVES DE FREITAS, 

imbuídas de ferrenhas críticas tangentes ao risco da amplitude desmedida deferida aos agentes 

públicos quando da realização dos procedimentos investigatórios: 

 

 
Na verdade é fácil falar quando se trata ―dos outros‖. É a lógica milenar da 

hipocrisia humana. Queremos ―punição aos culpados‖, ―justiça a qualquer preço‖, 

―execração pública de criminosos‖, e, para tanto, pouco nos importa processo justo, 

                                                 
45

  ―O juiz é um escravo da lei e um servo da Constituição. Quando isso é deixado de lado inverte-se a 

lógica das engrenagens nas quais se opera o Estado Democrático de Direito. Ao juiz cabe interpretar e aplicar a 

lei criada pelo legislador, e não substituir-se a este para fazer deste ou daquele processo o palco para a realização 

da ‗justiça‘ que naquele momento se revela a mais adequada à própria cabeça, à cabeça deste ou daquele juiz. 

Isso não é processo; é arbítrio! não há segurança jurídica que resista a esta dinâmica. E por mais bem 

intencionado que seja o juiz arbitrário, a Constituição não lhe autoriza e não lhe legitima exercer a função 

jurisdicional fora dos limites estabelecidos em lei e- acima de tudo- garantidos pela Constituição.‖ RAMOS, 

Glauco Gumerato. Poderes do Juiz: Ativismo (=Autoritarismo) ou Garantismo (=Liberdade) no Projeto do Novo 

CPC. Leituras complementares de processo civil. 9ª ed. Salvador: Editora Jus Podivm, 2011, p. 514. 
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  FARIAS, Cristiano chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito civil: teoria geral. 8ª. Ed. Rio de 

janeiro: lumem juris, 2009, p. 711. 
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abusos de poder ou violação às garantias dos acusados. Agora, quando o tal Estado 

bate a nossa porta, levando um amigo, vizinho, parente ou, quem sabe, até nós 

mesmos para detrás das grades, aí a coisa é diferente. Queremos, agora, um processo 

justo. Temos direito à liberdade, ampla defesa, garantias. Queremos a assistência de 

advogados competentes, com direitos e prerrogativas asseguradas e respeitadas por 

nossos ―algozes‖. 

Ora, sejamos mais honestos e menos hipócritas. As prerrogativas dos advogados são 

infinitamente mínimas em comparação a todos os privilégios que a lei outorga ao 

Estado, seja na figura do delegado, do promotor, ou de qualquer outra autoridade. 

Se, ainda assim, o Estado encontra-se em desvantagem perante o defensor do 

cidadão, talvez o problema não resida nas suas prerrogativas, e sim na competência 

dos agentes públicos. 
47 

                                                 
47  FREITAS, Daniel Chaves de. Inviolabilidade dos escritórios de advocacia não é blindagem. Revista 

Consultor Jurídico, 05 de agosto de 2008. Disponível no sítio eletrônico ―http://www.conjur.com.br/2008-ago-

5/inviolabilidade_escritorios_advocacia_nao_blindagem‖ Acesso em 16 de outubro de 2011 

http://www.conjur.com.br/2008-ago-5/inviolabilidade_escritorios_advocacia_nao_blindagem
http://www.conjur.com.br/2008-ago-5/inviolabilidade_escritorios_advocacia_nao_blindagem
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CONCLUSÃO 

 

 

Escritas as linhas acima, torna-se necessário apresentar a conclusão cuja colheita 

se fez possível a partir da exploração argumentativa das duas vertentes expostas e 

diametralmente antagônicas. 

A caracterização de uma prova como ilícita, não raro, inclui-se entre os caminhos 

mais árduos da ciência processual, em virtude da ponderação dos valores eventualmente em 

conflito.  

Pretendeu-se demonstrar que a escuta ambiental, como meio de obtenção de 

prova, mostra-se de extrema eficácia nos procedimentos investigatórios utilizados pela 

máquina estatal, mostrando-se mais efetiva, de regra, do que as interceptações telefônicas ou 

buscas e apreensões realizadas nos escritórios de advocacia. 

Por sua vez, referidos escritórios, porquanto caracterizados como domicílio 

profissional, estão albergados pelo manto protetor da inviolabilidade domiciliar durante o 

período noturno, garantida pelo inciso XI, art. 5º, da Constituição Federal, mesmo diante de 

autorização judicial. 

Ademais, os advogados, indispensáveis na escorreita administração da justiça, 

igualmente são dotados da garantia de inviolabilidade dos atos e manifestações proferidas no 

exercício de sua profissão. 

Tal inviolabilidade, nada obstante, não é inquebrantável, não podendo ser o 

conjunto de garantias indevidamente utilizado, a servir como escudo ou manto protetor para a 

prática de crimes. 

Diante das questões preliminares explicitadas ao longo dos três primeiros 

capítulos da presente monografia, abordou-se, no quarto capítulo, o cerne da questão trazida 

pelo título da obra, qual seja, se a prova produzida por escuta ambiental em escritório de 

advocacia, durante o período noturno, pode, ou não, ser admitida em uma instrução 

processual. 

A primeira vertente argumentativa, capitaneada pelo Supremo Tribunal Federal, 

consoante se observa do Inq. 2.424/RJ, encampa o entendimento de que os elementos 

probatórios produzidos em tais circunstâncias são lícitos e, consequentemente, devem ser 

admitidos. 
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Dentre as razões que dão esteio a referido escólio, elenca-se a impossibilidade da 

realização deste invasivo proceder em plena luz do dia, sob pena de se configurar um 

completo fracasso, eis que o resultado prático, qual seja, o elemento surpresa da captação 

ambiental, não seria obtido pela instalação dos aparelhos durante o período diurno. 

O caráter relativo dos direitos fundamentais (inviolabilidade domiciliar e 

advocatícia), plasmados na Constituição, também se mostra como forte fundamento tendente 

à aceitabilidade da escuta ambiental inserida nos escritórios na calada da noite, por meio da 

técnica de ponderação de interesses e do princípio da razoabilidade. 

Ocorre que, como sói ser percebido pela trilha tomada pelo presente trabalho, não 

podemos concordar com tal linha de pensamento. 

O Estado, na função de fiscalizador da sociedade, deve-se pautar por um 

ordenamento, devendo este ser banhado pelos valores advindos da Norma Fundamental. 

Todos os dispositivos nela contidos devem ser interpretados de modo que os direitos e 

garantias individuais sejam levados à máxima efetividade, para que resistam às 

arbitrariedades perpetradas. 

Ao se permitir a inserção, em escritórios de advocacia, de ditos aparelhos de 

forma sorrateira, ao longo do período noturno, estar-se-ia violando frontalmente explícita 

regra constitucional. 

Diante de uma regra constitucional, não se admitem ponderações (―tudo ou 

nada‖), sob pena de esgarçá-la, a não ser em situações de extrema excepcionalidade, 

consoante dito alhures. 

Destarte, outras vias de obtenção de prova, mediante circunstanciada autorização 

judicial, poderiam ser utilizadas para fazer as vezes da inserção noturna dos aparelhos de 

captação ambiental, tais como: a realização de interceptação telefônica (a qual não necessita 

da invasão domiciliar para ser efetivada); busca e apreensão de documentos; inserção diurna 

das respectivas escutas ambientais nos escritórios durante os fins de semana (período em que 

a movimentação no ambiente profissional mostra-se menos intensa ou até mesmo inexistente), 

dentre outros. 

Assim, percebe-se que a instalação de aparelhos de escuta ambiental não é 

―conditio sine qua non‖ para uma efetiva instrução probatória, mormente quando referida 

instalação vai de encontro ao explicitamente lapidado em mandamento constitucional. 

Não pode a máquina estatal, no deslindar de um crime, valer-se de todo e qualquer 

meio na busca de uma ―verdade‖, mesmo tendo como força motriz para tanto um interesse 

público subjacente, qual seja, o de reprimir condutas ilícitas. 
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Logo, deve o Estado brasileiro se pautar por um cabedal de normas (regras e 

princípios) que traceje um limite a seu afã persecutório, estando este presente na Constituição 

Federal de 1988, documento imbuído de valores que erigem a dignidade da pessoa humana a 

um patamar superior, evitando-se, assim, um regresso a um extremismo próprio de Estados 

totalitários. 
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