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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a proteção e flexibilização ao direito da intimidade do 
indivíduo frente à interceptação telefônica como meio de prova no âmbito criminal. A metodologia 
adotada baseia-se em doutrinas, artigos jurídicos e análise jurisprudenciais dos Tribunais. No 
primeiro capítulo foi realizada uma análise histórica do direito a intimidade, sua instituição como 
direito fundamental, conforme disciplina o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, bem como, sua 
flexibilização conceitual em relação às pessoas diante de seu cargo ou espaço na sociedade. No 
segundo capítulo abordou-se a diferenciação entre o conceito de interceptação telefônica em relação 
à escuta telefônica, gravação clandestina e comunicação ambiental, além de verificar a extensão e 
aplicabilidade da interceptação telefônica com a Lei 9.296/1996. No terceiro capítulo foi estudada a 
interceptação telefônica como sendo um meio de prova no processo penal, buscando atingir a 
verdade dos fatos dentro dos parâmetros legais e utilizando-se da aplicação do princípio da 
proporcionalidade, em caráter excepcional, quando necessário, buscando atingir a justiça. Por fim, 
examinaram-se entendimentos do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, quanto à 
aplicabilidade extensiva da Lei 9.296/1996.  
 

Palavras-chave: Intimidade. Relativização. Interceptação Telefônica. Equilíbrio. Justiça. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present work aims to analyze the protection and flexibility of the right of the individual to face 
telephone interception as a means of proof in the criminal sphere. The methodology adopted is based 
on the doctrines, legal articles and jurisprudential analysis of the Courts. In the first chapter, a 
historical analysis of the right of intimacy was carried out, its institution as a fundamental right, in 
accordance with article 5º, item X, of the Federal Constitution, as well as its conceptual flexibility in 
relation to the persons before its position or space in society. In the second chapter we have to 
differentiate between the concept of telephone interception in relation to wiretapping, illegal recording 
and environmental communication, and to identify the extent and applicability of telephone interception 
to Law number 9.296/1996. In the third chapter, telephone interception was studied as a means of 
proof in the criminal process, seeking to reach the truth of the facts within the legal parameters and 
using the principle of proportionality, when necessary, in an attempt to achieve justice. Finally, it was 
examined understandings of the Federal Supreme Court and Superior Court of Justice, regarding the 
extensive applicability of Law number 9.296/1996. 
 
Keywords: Intimacy. Relativization. Telephone Interception. Balance. Justice. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 9 

2 O DIREITO À PRIVACIDADE ................................................................................. 11 

2.1 Fundamentação histórica .................................................................................... 11 

2.2 Direito da personalidade...................................................................................... 13 

2.3 Diferença entre privacidade e intimidade ............................................................ 14 

2.4 Pessoa pública .................................................................................................... 17 

3 HERMENÊUTICA DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - LEI 9.296/1996 ........... 21 

3.1 Conceito .............................................................................................................. 21 

3.2 Diferença entre interceptação telefônica, escuta telefônica, gravação clandestina 

e comunicação ambiental .......................................................................................... 22 

3.3 Artigo 1º - Lei 9.296/1996 .................................................................................... 23 

3.4 Artigo 2º - Lei 9.296/1996 .................................................................................... 26 

3.5 Artigo 3º - Lei 9.296/1996 .................................................................................... 28 

3.6 Artigo 4º - Lei 9.296/1996 .................................................................................... 28 

3.7 Artigo 5 º - Lei 9.296/1996 ................................................................................... 29 

3.8 Artigos 6º e 7º - Lei 9.296/1996 ........................................................................... 29 

3.9 Artigos 8º e 9º - Lei 9.296/1996 ........................................................................... 30 

3.10 Artigo 10º - Lei 9.296/1996 ................................................................................ 31 

4 DA PROTEÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE FRENTE À PREVISÃO LEGAL DA 

INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA ............................................................................. 33 

4.1 Prova ................................................................................................................... 33 

4.2 Verdade Real ....................................................................................................... 34 

4.3 Proporcionalidade ............................................................................................... 35 

4.4 Relativização ....................................................................................................... 37 

4.5 Análise jurisprudencial ......................................................................................... 41 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................... 45 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 47 



9 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Intimidade e privacidade são direitos que estão presentes desde as 

civilizações mais pretéritas e passaram a ser objeto de constante mutação na 

medida em que a sociedade sofria transformações históricas e tecnológicas. Tanto a 

intimidade como a privacidade são considerados direitos individuais, de cunho 

negativo em que o Estado não possui o poder de desrespeitar a qualquer modo.  

Verificaremos que a Constituição Federal de 1988 resguardou a intimidade 

como um direito fundamental, inviolável, vinculada a personalidade da própria 

pessoa. Observaremos que além deste direito sofrer transformações devido à 

própria sociedade, é necessária que seja analisado também à pessoa atingida, 

assim, a violação da intimidade de um não se equipara a do outro.  

Da mesma forma que o ordenamento jurídico buscou a proteção da 

intimidade, paralelamente houve sua relativização, conforme preceitua o artigo 5º, 

XII, da Constituição Federal. Além disso, sobreveio a Lei 9.296/1996 em que a 

interceptação telefônica passou a ser utilizada no âmbito criminal como meio de 

prova. 

Neste sentido, buscou-se conceituar a interceptação telefônica distinguindo a 

da escuta, gravação clandestina e da comunicação ambiental. Ainda, examinou-se a 

Lei 9.296/1996 observando os requisitos necessários para sua aplicação, os sujeitos 

devidamente legitimados para impor esta medida, além de mostrar a visão de 

doutrinadores sobre a abrangência ou restrição de seus dispositivos.  

Com base no direito da intimidade e analisando a regulamentação da 

interceptação telefônica, disciplinada na Lei 9.296/1996, este trabalho busca verificar 

até que ponto admite-se a supremacia do direito individual da pessoa frente ao 

direito de punir do Estado. 

Conforme será demonstrado, não a divergência quanto a utilização da 

interceptação telefônica, fora dos parâmetros legais, em caráter excepcional, como 

defesa do investigado. O óbice se encontra em valer-se do procedimento como meio 

de acusação do Estado mesmo sendo a única forma de provar a ilicitude criminosa. 

Desta forma, analisaremos a essencialidade do conjunto probatório para se 
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chegar a verdade do fato investigado, sendo possível, excepcionalmente, a 

relativização dos direitos em questão com base no princípio da proporcionalidade. 

Ademais, além da apreciação de princípios, observar-se-á o posicionamento 

do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça quanto a hermenêutica 

ampliativa da Lei 9.296/1996 em temas relacionados a este trabalho. 
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2 O DIREITO À PRIVACIDADE 

 

Intimidade e privacidade são direitos inerentes a toda pessoa, assim faz-se 

necessária uma análise histórica e a observância das constantes mudanças, 

conforme mutação do espaço e tempo. 

 

2.1 Fundamentação histórica 

 

Desde os primórdios da humanidade a proteção ao direito à privacidade do 

indivíduo está presente em diversas civilizações por meio de inúmeras concepções, 

porém, o ápice desta proteção ocorreu no século XVIII, pelos burgueses, momento 

marcado pelo pensamento iluminista, dele nascendo o liberalismo. Assim, o respeito 

à intimidade começou a ser reconhecido (FERREIRA, 2008). 

Segundo Sarlet (2007), os direitos fundamentais ou também conhecidos como 

direitos de primeira dimensão são produtos do pensamento liberal-burguês que teve 

como principal marco, o individualismo, ou seja, o direito da pessoa frente ao 

Estado, sendo utilizado como um direito de defesa, demarcado pela não intervenção 

estatal. Portanto, são considerados direitos de cunho “negativo”, pois apresentam 

uma espécie de resistência ou oposição perante o órgão estatal em face da 

autonomia individual da pessoa.       

Ferreira (2008) aduz sobre outro precedente, quando Samuel Dennis Warren 

e Louis Dembitz Brandeis, advogados americanos, em 1890, publicaram um artigo 

chamado “Right to privacy”, na Havard Law Review, em que escreveram sobre 

privacidade em relação a liberdade de imprensa. 

Observa-se que este direito está presente na vida das pessoas há muito 

tempo, mas de forma distinta da atualidade dada ausência normativa para 

concretizar tal proteção. Ainda, na medida em que as sociedades passavam por 

transformações, a privacidade do indivíduo também sofria mudanças tornando-se 

cada vez mais forte. 

 

A intimidade, oriunda dos chamados “direitos da personalidade” - ou, para 
alguns, dos “direitos humanos” -, teve lento progresso de desenvolvimento e 
afirmação jurídica, assim como, de resto, os demais direitos, conhecidos 
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hoje como “direitos fundamentais do homem”, apesar de sua existência e 
constância, menor ou maior, na história das civilizações (FERREIRA, 2008, 
p.17). 
 

Considera-se que o primeiro documento jurídico que passou a tutelar de 

forma direta a proteção à vida privada firmou quando a ONU- Organização das 

Nações Unidas, valendo-se da Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 

10.12.1948, amparou a privacidade como um direito a ser respeitado por todos. 

 

Artigo 12 – ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua 
família, no seu domicilio ou na sua correspondência, nem ataques a sua 
honra e reputação. Toda pessoa tem direito a proteção da lei contra 
interferências ou ataques (UNESCO). 
 

A Declaração instituída fez com que diversos países passassem a valorar 

mais este direito, tendo como exemplo a Convenção Europeia dos Direitos do 

Homem e das Liberdades Fundamentais, em 04.11.1950, que também abordou 

como tema o direito da vida privada do indivíduo (FERREIRA, 2008). 

Verifica-se que a Declaração Universal influenciou de forma positiva o 

respaldo ao direito à intimidade, todavia, a modernização social e o avanço 

tecnológico expuseram de forma violadora e fragilizada à imagem da pessoa. Em 

consequência, a Assembleia Consultiva do Conselho da Europa, em Estocolmo, no 

ano de 1967, sugeriu a construção de novas normas, em razão do prejuízo causado 

pelos meios de comunicação, visando resguardar a intimidade já aludida na 

Convenção Europeia e Declaração Universal de 1948. 

Ferreira (2008, p. 210), delineou alguns pontos do documento de Estocolmo 

destacando a violação da intimidade por meio de espionagem, gravação de 

conversas, audição decorrente de interferências mecânicas de telefone, publicação 

de gravações obtidas instantaneamente, violadoras da intimidade ou privacidade do 

indivíduo. 

Além das modificações realizadas pela Assembleia Consultiva do Conselho 

da Europa, a apreensão também foi debatida pela Conferência Internacional dos 

Direitos do Homem, de Teerã, na 15º Sessão da Conferência Geral da Unesco, bem 

como, na Convenção Americana dos Direitos do Homem, em 1969, onde 

deliberaram sobre a ponderação dos meios eletrônicos frente à privacidade da 
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pessoa.  

Neste mesmo sentido, a Organização das Nações Unidas- ONU, em 

10.11.1975, ratificou a Declaração Mundial sobre a Utilização do Progresso Cientifico 

e Tecnológico no Interesse da Paz e em Benefício da Humanidade. 

 

Artigo 6 – todos os Estados adotarão medidas tendentes a estender a todos 
os estratos da população os benefícios da ciência e da tecnologia e a 
protegê-los, tanto nos aspectos sociais quanto materiais, das possíveis 
consequências negativas do uso indevido do progresso científico e 
tecnológico, inclusive sua utilização indevida para infringir os direitos do 
indivíduo ou do grupo, em particular relativamente ao respeito à vida privada 
e a proteção da pessoa humana e de sua integridade física e intelectual. 
 

Na ótica de Ferreira (2008) o direito da intimidade e da vida privada, após o 

século XIX, mas antes dos anos 50 do século passado, não provocava o interesse 

dos juristas a ponto de firmar referidos direitos como autônomos, por outro lado, com 

a Declaração Universal dos Direitos do Homem, houve, de forma relevante, o 

impulso necessário para que as preocupações dos juristas se voltassem mais para 

produção de uma doutrina específica e eficiente do “right to privacy” frente a 

evolução tecnológica. 

Assim, verifica-se que a proteção aos direitos individuais da pessoa, bem 

como, a utilização da tecnologia acabou sendo alterada de forma gradativa e 

globalizada. No Brasil, os direitos da intimidade, vida privada, bem como, o uso de 

instrumentos tecnológicos passaram a ser regularizados com a Constituição Federal 

de 1988. 

 

2.2 Direito da personalidade 

 

Observa-se que no passado, não havia preocupação quanto ao uso das 

palavras “intimidade” e “privacidade” em documentos que resguardasse o direito 

individual, por tratar-se de sinônimos. Apesar da evidente interligação, alguns 

doutrinadores sustentam que há diferença entre estes vocábulos e, em 

contrapartida, outros defendem que não. A questão indiscutível é que ambas 

derivam do direito natural, também conhecido como inato, personalíssimo ou 

preexistente decorrente do nascimento do próprio indivíduo. 
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Na concepção de Bernardi (2005, p. 49) o direito da personalidade é 

caracterizado como sendo “absoluto, extra-patrimonial, imprescritível, indisponível, 

vitalício e necessário”, o que leva a ser respeitado por todos, sem influência da vida 

econômica, “pode se dar a qualquer momento na preservação de sua esfera de 

integridade física ou moral” e não pode ser transmitido a outro em razão de ser 

imprescindível a cada pessoa. 

Para Maria Helena Diniz:  

 

A personalidade consiste no conjunto de caracteres próprios da pessoa. A 
personalidade não é um direito, de modo que seria errôneo afirmar que o 
ser humano tem direito à personalidade. A personalidade é que apoia os 
direitos e deveres que dela irradiam, é objeto de direito, é o primeiro bem da 
pessoa, que lhe pertence como primeira utilidade, para que ela possa ser o 
que é, para sobreviver e se adaptar ás condições do ambiente em que se 
encontra, servindo-lhe de critério para aferir, adquirir e ordenar outros bens 
(DINIZ apud FREGADOLLI, 1998, p. 21). 
 

O direito da personalidade é basilar ao indivíduo para proteger sua dignidade. 

Assim, é dividido em dois aspectos. O primeiro conhecido como “direitos à 

integridade física”, compreendendo o direito à vida e o direito sobre o próprio corpo 

e, a segunda, são os “direitos à integridade moral” que se refere ao recato, imagem, 

ao nome (GOMES apud FREGADOLLI, 1998).  

Goffredo Telles Júnior explica como sendo “o conjunto dos caracteres próprios 

de um determinado ser humano. É o conjunto dos elementos distintivos, que 

permite, primeiro, o reconhecimento de um indivíduo como pessoa e, depois, como 

uma certa e determinada pessoa” (TELLES JÚNIOR apud FREGADOLLI, 1998, p. 

21). 

Nota-se, portanto, que embora alguns autores definam a personalidade como 

um direito e outros não, é por meio dela que a pessoa se torna capaz de defender e 

adquirir direitos regulamentados pelo Estado. Tal direito é básico de cada um e, sua 

abstenção, não gera a perda do mesmo por conservar-se por toda a vida. 

 

2.3 Diferença entre privacidade e intimidade 

 

  Etimologicamente, intimidade, derivada do latim intimus, significa 
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íntimo, mais recôndito, interior, dando a ideia de segredo, confidencial.  Já a 

privacidade, do latim privatus, significa particular, pessoal, próprio, ou seja, entende-

se como sendo mais amplo, porém que não seja do conhecimento geral (SAMPAIO, 

1998). 

Ontologicamente, sabendo que tanto a intimidade quanto a privacidade está 

inserida como sendo um direito do próprio homem, uma teoria muito utilizada para 

delimitar tais direitos conhecida como “Teoria das Esferas”, criada pelo alemão 

Hubmann, explica a personalidade por meio de três círculos concêntricos: a 

privacidade, a esfera confidencial ou intima e a esfera do sigilo (FERREIRA, 2008, p. 

315). 

A primeira, caracterizada por ser mais ampla, “abrange o modo de ser social 

da pessoa a que não deve chegar ao conhecimento público, embora alguns possam 

ter acesso, como por exemplo, informações bancárias e comunicações telefônicas”. 

A segunda é considerada a mais restrita do homem “onde se incluem os 

sentimentos, as amizades e, a terceira, está ligada ao segredo profissional, o ato de 

pensar, orar, consultas médicas” (FERREIRA, 2008, p. 315). 

Sobre a teoria supracitada, Farias (2000) refere-se a esfera da privacidade 

englobando todas as atividades e assuntos que terceiros não podem ter acesso. No 

que concerne a esfera confidencial, o autor explica que se dá no momento em que o 

indivíduo expõe um acontecimento a uma pessoa de extrema confiança, sendo 

excluído os terceiros e familiares. Já a esfera do segredo está relacionada a si 

próprio, ou seja, não chega ao conhecimento de ninguém devido à natureza 

reservada do assunto. 

Existe dupla dimensão do direito à intimidade e à vida privada. A dimensão 

subjetiva significa que tais direitos são atribuídos a todo indivíduo, sendo que estes 

possuem o “poder de exigir” de qualquer pessoa o seu respeito, por força do texto 

constitucional, no qual impede qualquer tipo de inviolabilidade. A dimensão objetiva é 

pertinente ao “valor da comunidade”, ou seja, o poder que a pessoa tem de obrigar o 

Estado a protegê-lo (SAMPAIO, 1998, p. 221). 

Nosso ordenamento jurídico é redundante ao tratar a intimidade e vida privada 

de forma autônoma, pois “embora seja princípio de hermenêutica de que a lei não 

deve abrigar expressões inúteis, de todo dispensável a menção, feita pela 
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Constituição de 1988, à inviolabilidade da vida privada. Bastaria a referência à 

intimidade, que compreende a vida privada” (CERNICCHIARO; COSTA JUNIOR 

apud FREGADOLLI,1998, p. 45) 

Discorrendo sobre o tema, José Afonso da Silva (2005) entende que, em 

razão da imprecisão terminológica destes direitos consagrados de forma distinta no 

texto constitucional, opta por utilizar a expressão “direito à privacidade” em sentido 

amplo e genérico de modo a englobar todas as manifestações da esfera privada, 

íntima e da personalidade da pessoa.  

Farias (2000) assevera que vida privada possui dupla acepção. Na primeira, a 

expressão vida privada é caracterizada em sentido amplo, tendo o mesmo 

significado que intimidade, protegendo e preservando o direito da pessoa do 

conhecimento alheio. Já a expressão vida privada stricto sensu, significa uma dentre 

as esferas da intimidade. Logo, acredita que a Constituição Federal protegendo os 

direitos de forma autônoma utilizou a expressão vida privada na acepção restrita.  

 A privacidade é caracterizada como um direito subjetivo fundamental, assim, 

deve compreender como elementos: sujeito, conteúdo e objeto. Sujeito se refere ao 

titular do direito; conteúdo “é faculdade de constranger os outros ao respeito e de 

resistir à violação do que lhe é próprio, isto é, das situações vitais que, por dizerem a 

ele só respeito, deseja manter para si, ao abrigo de sua única e discricionária 

decisão” e, entende-se como objeto, o bem protegido, ou seja, a integridade moral 

da pessoa (FERRAZ, 1993, p. 440). Já a intimidade, afere-se de que não há um 

conceito absoluto, mas está relacionada a um âmbito exclusivo do indivíduo, sem 

que tenha qualquer repercussão social. Assim, exemplifica a intimidade como: “diário 

íntimo, o segredo sob juramento, as próprias convicções, as situações indevassáveis 

de pudor pessoal, o segredo íntimo, cuja mínima publicidade constrange” (FERRAZ 

apud FREGADOLLI, 1998, p. 44).     

A intimidade é um direito reconhecido por todos independente de cultura, mas 

com variações de conteúdo e intensidade, por tratar-se de um direito “mutável, 

impreciso, inconstante e diversificado, porque, subordinado aos costumes e aos 

valores sociais que se diferenciam em cada época e lugar”. Assim, impossível uma 

definição unificada que correspondesse à realidade. (BERNARDI, 2005, p. 56).  

Entende-se que a intimidade e privacidade, mesmo havendo tanta desordem 
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conceitual, qualquer dos institutos seguidos levam ao mesmo ponto. Apesar de 

alguns doutrinadores não tratarem tais direitos de forma autônoma, ou seja, em 

desacordo com a Constituição Federal, na prática, todos visam pelo bem maior, qual 

seja, a proteção a dignidade da pessoa humana.  

 

2.4 Pessoa pública 

 

Além de analisar a diferença no conceito dos supracitados direitos durante o 

espaço e tempo de cada sociedade, deve ser observada também a distinção 

referente à pessoa atingida, pois nem sempre a intromissão da privacidade de um 

indivíduo é a mesma do outro. O que deve ser subentendido que tal pratica estaria 

vinculada com a atividade exercida pela pessoa na sociedade, podendo gerar maior 

repercussão ao fato. 

Incialmente, importante distinguir a vida pública da vida privada destas 

pessoas celebre para verificar eventual violabilidade de seu direito individual.  

Na acepção do enfoque negativo, a noção de vida pública da pessoa é mais 

restrita e fácil de ser definida. Assim, devem ser analisados sob três aspectos, quais 

sejam: o trabalho da pessoa na sociedade, suas intuições, bem como, seus jogos. 

Assim, privada seria a fração residual da coletividade (BADINTER apud SAMPAIO, 

1998). 

Segundo Carnelutti: 

 

Público deriva provavelmente de povo; o vocábulo alude ainda à reunião de 
pessoas. Privado, contrário de público, exprime, ao invés a ideia de 
separação; privado é o homem enquanto se separa dos outros; privar quer 
dizer exatamente separar alguma coisa de alguém (CARNELUTTI apud 
BERNARDI, 2005, p. 51). 
 

Neste mesmo sentido, Martin assevera que a vida pública está ligada à vida 

social da pessoa, ocasião na qual está em contato com o exterior. Enquanto que a 

vida privada está ligada ao pessoal, ou seja, ao familiar, portanto ao interior 

(MARTIN apud BERNANDI, 2005). 

Porém a limitação conceitual distinguindo vida pública e privada não pode ser 

considerada absoluta, pois deve ser analisado o caso concreto. “A vida profissional 
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pode se desenvolver na esfera privada, enquanto o exercício negocial, embora se 

desenvolvendo na esfera privada, pode oferecer conotação com a esfera pública e 

neste caso, não amparará o direito a intimidade” (BERNANDI, 2005, p. 53).  

Farias (2000) menciona uma decisão judicial de um juiz de Nova York em que 

utilizou o artigo The Right to Privacy como fundamentação, diferenciando a proteção 

da intimidade no que diz respeito as pessoas privadas e pessoas públicas:  

 

O momento em que alguém se coloca diante do público, ou aceitando cargo 
público, ou ao tornar-se candidato a cargo público, ou artista ou homem de 
letras, ele rende-se ao seu direito à privacidade e obviamente não pode 
reclamar de nenhuma descrição justa ou de como expõem (FARIAS, 2000, 
p. 143).  
 

Para Sampaio existe o consentimento tácito e o consentimento explícito. 

Entende-se pelo primeiro, quando o indivíduo está em um lugar público, por sua livre 

e espontânea vontade ou desenvolve uma atividade pública. Assim, divide tal 

consentimento em uma matriz espacial e a outra pessoal. Para exemplificar a 

primeira, o autor aduz: “uma pessoa sentada em banco de um passeio público não 

possuiria ali o direito ao respeito de sua vida privada”. Já a matriz pessoal envolve 

como elementos: as pessoas envolvidas em acontecimentos de repercussão 

pública, de candidatos a uma função eletiva e das pessoas investidas em tais 

funções; daquelas que exerçam atividades públicas ou se beneficiem da notoriedade 

e das partes de uma demanda judicial. Em relação ao consentimento explícito, o 

próprio indivíduo autoriza que o fato pertencente a sua vida intima sejam revelados à 

população (SAMPAIO, 1998, p. 147). 

Assim, aduz:  

 

O comportamento da pessoa é pedra fundamental para que se possa 
descortinar a licitude ou não de dada invasão da intimidade realizada pela 
imprensa. Aqueles que buscam os holofotes e fazem de suas experiências 
pessoais um teatro aberto aos olhos e ouvidos de todos, fazem presumir 
autorização ou consentimento tácito para que a mídia reproduza, em uma 
plateia ainda mais ampliada, suas confissões e aventuras. Sem embargo, 
essa franquia pode vir a ser alterada pelo recolhimento ulterior da pessoa 
ao anonimato e à benevolência pacificadora do tempo (SAMPAIO, 1998, 
p.391). 
 

Observando a citação exposta, o que confere o caráter de publicidade à 
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pessoa é sua própria exposição voluntária perante a sociedade, isto é, por seu livre 

arbítrio o indivíduo se coloca em situação de risco sem que haja preocupação com 

eventual violação de seu direito individual. 

No posicionamento de Farias: 

 

O direito à intimidade oferece uma maior proteção aos cidadãos comuns do 
que aos homens públicos ou pessoas célebres, porquanto estes 
voluntariamente se expõem ao público, tendo que abdicar em parte de sua 
intimidade como preço de fama ou prestigio granjeados. Todavia, ressalta-
se que as pessoas públicas sofrem uma limitação e não uma supressão de 
sua intimidade. Esta subsiste naquelas hipóteses em que sua divulgação 
adentra na esfera intima da intimidade (FARIAS, 2000, p. 143). 
 

Verifica-se que as pessoas notórias tornam-se alvo de especulação, em razão 

de seu comportamento ou devido ao interesse público, mas de forma alguma tal 

proteção pode ser suprimida, pois se refere a um direito fundamental consagrado na 

Constituição Federal para todas as pessoas, notórias ou não. 

 Nos dias atuais, dada a evolução tecnológica por qual atravessa a sociedade 

moderna, em questão de segundos uma notícia pode ser veiculada na mídia, 

fazendo com que inúmeras pessoas tome conhecimento de um fato envolvendo 

pessoa pública com a desculpa de demonstrar à sociedade o interesse público, 

acabe por violar os direitos destas, o que não pode ser admitido sem verdadeiro e 

legítimo interesse da sociedade. 

O anseio social é explicado conforme citação: 

 

Comodidade pública é hoje sinônimo de conforto aos anseios pessoais 
vazios de conteúdo saudável. Acontecimentos do dia-a-dia já não 
correspondem aos fatos relevantes do dia, mas aos episódios inebriantes ao 
espírito de alguns. Sucessos futuros, atualmente, respondem, com 
frequência, pelo designativo de desgraças pessoais. A contribuição ao 
decantado bem viver foi trocada pelo entretenimento sem escrúpulos, pela 
pseudo-alegria e pelo delírio grosseiro, divertimentos baratos ao povo, que 
os alimenta em busca da compreensível atenuação dos males e 
melancolias, mas bastante caros ao que de mais precioso se deveria 
homenagear: a dignidade humana (JABUR apud MOREIRA, 2008, p. 162). 
 

O choque entre o direito à intimidade e vida privada frente a liberdade de 

expressão e informação significa “que as opiniões e fatos relacionados com o âmbito 

de proteção constitucional desses direitos não podem ser divulgados ao público 

indiscriminadamente” (Farias, 2000, p. 171). 
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Compreende-se que o respeito à dignidade da pessoa humana, 

independentemente de ser pessoa pública ou não, é obrigatória. Assim, a 

curiosidade da coletividade por motivos irrelevantes ou banais ao interesse público 

não pode corromper a personalidade pública. 
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3 HERMENÊUTICA DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - LEI 

9.296/1996 

 

Os limites para admissibilidade da interceptação telefônica no Brasil passou a 

ser regularmente disciplinada com a Lei 9.296/1996, visando reprimir a 

criminalidade, respeitando a privacidade do indivíduo. 

 

3.1 Conceito 

 

A interceptação telefônica não é um assunto novo no Brasil, pelo contrário, a 

referida expressão possui longo histórico, porém não como um instrumento legal e 

lícito utilizado pelo Estado para preservar e controlar a sociedade. Citando como 

exemplo o regime militar, onde as pessoas utilizavam o procedimento para 

conquistar determinado poder e manter a superioridade em relação aos outros. 

Ainda, muitos valeram-se da interceptação para demonstrar o adultério, espionar 

operações políticas e comerciais (GOMES; CERVINI, 1997). 

A Lei 9.296/96 entrou em vigor em 24.07.1996, momento em que passou a 

ser aplicada nos crimes posteriores a esta data, mas também podendo ser aplicada 

aos processos em tramite anteriormente, uma vez que a referida lei é apta tanto na 

fase investigativa como também durante a instrução processual. No entanto, a 

autorização do legislador só é válida quando feita no tempo da lei, ou seja, caso o 

legislador tenha autorizado uma interceptação antes do advento da lei e, ela seja 

realizada, tal autorização é invalida em decorrência do princípio tempus regit actum, 

além de não estar de acordo também ao princípio da legalidade (GOMES; CERVINI, 

1997). 

A palavra interceptar tem como definição nos dicionários usuais como sendo o 

ato de interromper o curso de, fazer parar. Porém, analisando a Lei 9.296/96, a 

referida palavra não possui exatamente o mesmo sentido etimológico. Assim, o 

doutrinador Renato Brasileiro de Lima explica que a expressão, também conhecida 

como interceptação em sentido estrito, deve ser analisada como “o ato de captar a 

comunicação alheia, tomando conhecimento de seu conteúdo. É essência da 
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interceptação a participação de um terceiro, que passa a ter ciência do conteúdo de 

uma comunicação alheia” (LIMA, 2013, p. 148). 

 

3.2 Diferença entre interceptação telefônica, escuta telefônica, gravação 

clandestina e comunicação ambiental 

 

Além da interceptação telefônica há outras expressões que alguns autores 

alegam que também estão vinculadas à Lei 9.296/96, enquanto outros discordam.  

A escuta telefônica é quando um terceiro tem conhecimento da comunicação 

alheia, sendo que um dos interlocutores tem ciência da intromissão. Gomes e 

Cervini (1997) entendem que a Lei refere-se tanto a interceptação como para à 

escuta, dando como exemplo, o caso de sequestro em que a família da vítima está 

em contato telefônico com o criminoso e sabe que a autoridade policial está 

“grampeando” a conversa.  

Porém em contrariedade a tal entendimento Camargo aduz:  

 

Além das violações constitucionais e legais, devemos acrescentar ainda a má-
fé e a prova induzida, pois há evidente má-fé de quem colhe a prova, 
utilizando-se de artificio, visando iludir o interlocutor, visto que este não sabe 
que está sendo vítima de um ardil, consistente na própria gravação; também, a 
prova induzida pois aquele que conduz a conversa ou a gravação tem a 
possibilidade de obter a resposta desejada, até por meio astucioso ou ardiloso, 
por uma indução previamente estudada e formulada. (CAMARGO apud REIS, 
2001, p. 75). 
 

No que diz respeito a chamada gravação telefônica ou gravação clandestina, 

esta é definida como aquela em que não existe terceiro. Assim, a gravação é 

realizada por um dos comunicadores, sendo que o outro comunicador pode ou não 

ter conhecimento da gravação. Este conceito não está disciplinado em nosso 

ordenamento jurídico.  

Gomes e Cervini (1997) salientam que a simples gravação não caracteriza um 

delito, mas sua divulgação pode caracterizar crime previsto no artigo 153 do Código 

Penal. No entanto, se a divulgação for para defender direito fundamental, não há 

delito. Ainda, os autores opinam que a gravação poderia ser disciplinada pela Lei 

9.296/96, uma vez que a intimidade e o sigilo das comunicações não são 
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considerados direitos absolutos.  

A interceptação ambiental é a captação fraudulenta em que é efetuada por um 

meio eletrônico, feita por um terceiro, realizada em um determinado ambiente, sem o 

conhecimento dos comunicadores.  

Na escuta ambiental ocorre a captação da conversa entre os interlocutores, 

sendo que um destes sabe da existência de um terceiro. Para melhor entendimento, 

Lima (2013) utiliza o caso do crime de concussão em que a vítima com a assistência 

da autoridade policial efetua o registro audiovisual no ato em que o funcionário 

público exige vantagem indevida devido a sua função pública. 

 

3.3 Artigo 1º - Lei 9.296/1996 

 

Conforme dispõe o caput do artigo 1º: 

 

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

O dispositivo supracitado possui diferentes interpretações doutrinárias quanto 

a abrangência da aplicação da interceptação telefônica.  

a) Entendimento da expressão “comunicações telefônicas”: 

Atualmente, com a evolução da informática o conceito da referida expressão 

foi sofrendo alterações e ampliação em seu significado, desta forma não a 

importância se “isso se concretiza por meio de fio, radioeletricidade, meios óticos ou 

qualquer outro processo eletromagnético. Com uso ou não da informática”. Logo, 

não há importância se o conteúdo da conversa envolve dados, imagens, sons ou 

informações (GOMES; CERVINI, 1997, p. 112). Por outro lado, Vicente Grego Filho, 

interpreta de uma forma mais restrita. Analisando o artigo 5º, inciso XII, da 

Constituição Federal, há duas maneiras distintas de interpretar o dispositivo. Na 

primeira, assevera que o legislador protege duas formas de sigilo, sendo de um lado 

o da correspondência e, do outro, os sistemas de comunicação, logo a possibilidade 

da quebra do sigilo corresponderia a todos os sistemas de comunicações 
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(telegráfica, dados e telefonia). Já na segunda, o sigilo vincula-se à 

correspondência, comunicações telegráficas, de dados e telefônicos, sendo esta a 

única possível de ser interceptada. Adepto à segunda hipótese interpretativa, conclui 

que se o legislador quisesse expandir a possibilidade de interceptação redigiria o 

texto legal alterando a expressão “no último caso” pela “no segundo caso” (GREGO 

FILHO apud STRECK, 1997). 

b) Quebra do sigilo de dados: 

A quebra do sigilo de dados telefônicos não está abarcado na Lei 9.296/96, 

pois possuem significados distintos. A interceptação decorre sobre um ato que 

ocorre no presente momento, atual, enquanto que a quebra do sigilo de dados está 

vinculada a ligações pretéritas, nas quais as companhias de telefonia possuem todo 

o armazenamento contendo a duração, data, horário e número das chamadas. Em 

outras palavras, a quebra de sigilo telefônico não dá acesso ao teor da conversa, 

mas apenas aos dados. 

Para Lima (2013), embora a quebra do sigilo de dados não esteja como uma 

“exceção” no artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal, isto não faz com que seja 

inviável sua utilização devido a intimidade ou usada de forma ilícita. Assim, o autor 

sob o argumento de que nenhum direito é absoluto e superiorizando o direito 

público, adere que existindo a justa causa e extrema necessidade há possibilidade 

da quebra do sigilo de dados. 

c) Prova emprestada: 

Sabe-se que a interceptação telefônica somente pode ser utilizada em 

investigação policial ou instrução criminal. A questão a ser analisada refere-se a sua 

utilização como prova emprestada.  

Para Streck “É evidente que não será possível o uso da prova colhida 

mediante interceptação em outro processo, é dizer, a dicção da Lei 9.296 não dá azo 

ao uso da assim denominada prova emprestada” (STRECK, 1997, p. 37). 

Nesse mesmo sentido Gomes e Cervini (1997) asseguram a inviabilidade da 

utilização da prova colhida por meio da interceptação em outro ramo do direito, 

alegando que afrontaria o próprio dispositivo, pois tal procedimento deixaria de ser 

segredo de justiça, além de afrontar a intimidade do indivíduo.      

Diferentemente, Renato Brasileiro de Lima destaca: 
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Tendo em conta que o valor constitucionalmente protegido pela vedação das 
interceptações telefônicas é a intimidade, rompida esta, licitamente, em face do 
permissivo constitucional, nada mais resta a preservar. Seria uma demasia 
negar-se a recepção da prova assim obtida, sob a alegação de que estaria 
obliquamente vulnerado o comando constitucional (LIMA, 2013, p. 158). 
 

c) Juízo competente: 

Enquanto a Constituição Federal exige ordem judicial, a Lei 9.296/96, 

entretanto, vai além, exigindo que a ordem seja emanada pelo juiz competente para 

a ação principal, logo para a realização da interceptação é inevitável a autorização 

do juiz competente, sendo assim, havendo o procedimento determinado pela 

autoridade policial ou Ministério Público sem que haja o consentimento do 

magistrado, esta prova não será válida (AVENA, 2015).  

Durante a fase de investigação, a escolha do juiz competente deve ser feita 

com base nos elementos colhidos até o momento, aplicando-se a regra rebus sic 

stantibus, “assim, caso um fato superveniente altere a determinação do órgão 

jurisdicional competente da ação principal, isso não significa dizer que a ordem 

judicial anteriormente concedida seja invalida”. Tal situação faz referência a Teoria 

do Juiz Aparente, visto que com base nos elementos analisados que apontavam a 

determinada autoridade como responsável pela autorização e, realizada a 

interceptação, posteriormente constatada a incompetência da referida autoridade, a 

prova produzida deve ser considerada válida. O autor exemplifica com o caso de um 

Juiz Estadual que autoriza a interceptação referente ao tráfico de drogas, realizado 

todo o procedimento, verifica-se a incompetência do juízo, pois tal delito tratava-se 

de tráfico internacional, ou seja, da Justiça Federal. Assim, todos os dados obtidos 

serão tidos como validos e remetidos os autos ao órgão competente (LIMA, 2013, p. 

163). 

Conforme esclarecido somente ocorre a interceptação telefônica mediante 

autorização de juiz com jurisdição criminal, no entanto a Constituição Federal 

disciplina que não há possibilidade da instauração da medida na hipótese de Estado 

de Defesa e Estado de Sítio (LIMA, 2013). 
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3.4 Artigo 2º - Lei 9.296/1996 

 

Os requisitos legais da interceptação estão previstos no art. 2º da Lei 

9.296/96. O referido dispositivo diz quando não é cabível a interceptação. Devemos, 

portanto, interpretá-lo a contrario senso. Analisando o presente artigo, verifica-se 

que a interceptação telefônica é uma modalidade de exceção, na qual só pode ser 

realizada se houver elementos suficientes que presumam a existência de um delito, 

ou seja, não há possibilidade de realização da medida pelo simples fato de “achar” 

que referida pessoa está praticando um crime, sem qualquer fundamento. 

Lima (2013) critica a forma utilizada pelo legislador neste dispositivo devido à 

incerteza de quando a interceptação pode realmente ser feita. Para Streck (1997) o 

diploma legal evidencia que o fumus boni juris e o periculum in mora são 

pressupostos essenciais para a realização da interceptação. Analisando o inciso II, 

este não pode ser interpretado de maneira extensiva, pois a expressão “outros 

meios disponíveis” se refere a possibilidade da interceptação somente em casos de 

inexistência de outro meio probatório, logo o simples fato da autoridade policial não 

poder realizar uma perícia que comprovaria a autoria por falta de perito não geraria o 

deferimento da pretensão. 

Com relação ao inciso III, Nelson Nery Jr. critica tal dispositivo alegando que o 

legislador errou ao deixar de incluir “os crimes de ameaça e contra a honra, quando 

cometidos por meio telefônico, ou as contravenções penais mais fortemente 

recriminadas pela sociedade, como é o caso do jogo do bicho” (NERY JUNIOR apud 

STRECK, 1997, p. 50). Damásio de Jesus possui entendimento semelhante e 

analisa o dispositivo sobre o critério “extensão e limitação”, sendo o primeiro devido 

ao exagero de qualquer crime punido com reclusão ser passível de interceptação e, 

o segundo por não incluir os crimes de ameaça e contra honra cometidos por 

telefone (JESUS apud COMES; CERVINI, 1997). 

Segundo a hermenêutica de Streck (1997) a lei foi instituída para combater a 

macrocriminalidade, ou seja, do tipo “colarinho branco” que impede o 

desenvolvimento da sociedade de forma justa (artigo 3, I, CF), desta forma ela deve 

ser aplicada nos crimes de responsabilidade, previsto na Lei 1.079/05, Decreto –lei 
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201/67). Contrariamente, opina Mirabete, pois para tal crime, já existe o 

impeachment como forma de sanção. Assim, não é possível a aplicabilidade da 

interceptação (MIRABETE apud GOMES; CERVINI, 1997). 

Outro tema discutido no presente artigo é a questão do encontro fortuito de 

outros casos ou outros envolvidos. 

No pedido de interceptação, deve ser indicado o crime, bem como, o possível 

criminoso. Ocorre que, durante as interceptações, a polícia pode descobrir, por 

acaso, a ocorrência de crime ou criminoso que não foi mencionado no pedido de 

interceptação. 

Analisando esta circunstância, há dois entendimentos sobre o encontro 

fortuito, sendo a primeira, “que ele acontece por uma razão técnica na hora da 

execução da interceptação não há condições técnicas de distinguir a priori o que 

versa sobre o objeto da investigação e o que lhe é distinto” e, na segunda, não há 

autorização legal para a concretização do encontro fortuito. Logo, a prova obtiva só é 

válida se for referente a crime conexo com o do objeto da investigação e tendo como 

autor o mesmo sujeito passivo (GOMES; CERVINI, 1997, p. 193). 

Lima (2013) declara que a prova colhida é válida, sendo utilizada como meio 

probatório, quando forem outros delitos conexos cometidos pelo mesmo autor. No 

caso de verificar uma terceira pessoa envolvida no crime apurado, esta prova 

também será considerada válida. Caso contrário, as informações obtidas serão 

desconsideradas como provas, mas sim como “notitia criminis”, havendo a 

possibilidade de nova investigação, ou seja, não há que se falar em prova ilícita, pois 

a interceptação telefônica foi realizada dentro dos termos legais. Ainda, o autor 

informa: 

 

Além disso, em alguns julgados do STJ, sequer tem sido imposta como 
obrigatória a existência de conexão ou continência entre as infrações 
penais: “ havendo o encontro fortuito de notícia da pratica futura de conduta 
delituosa, durante a realização de interceptação telefônica devidamente 
autorizada pela autoridade competente, não se deve exigir a demonstração 
da conexão entre o fato investigado e aquele descoberto, a uma, porque a 

própria Lei nº 9.296/96 não exige, a duas, pois o Estado não pode se 

quedar inerte diante da ciência de que um crime vai ser praticado e, a três, 
tendo em vista que se por um lado o Estado, por seus órgãos  
investigatórios, violou a intimidade de alguém, o fez com respaldo 
constitucional e legal, motivo pelo qual a prova se consolidou licita. A 
discussão a respeito da conexão entre o fato investigado e o fato 
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encontrado fortuitamente só se coloca em se tratando de infração penal 
pretérita, porquanto no que concerne as infrações futuras o cerne da 
controvérsia se dará quanto a licitude ou não do meio de prova utilizado e a 
partir do qual se tomou conhecimento de tal conduta criminosa (LIMA, 2013, 
p.173). 
 

3.5 Artigo 3º - Lei 9.296/1996 

 

O referido artigo trata das pessoas que possuem legitimidade para requerer a 

medida da interceptação telefônica. Não há divergências quanto ao fato da 

autoridade policial poder pleitear o procedimento durante a fase de investigação e, 

do Ministério Público, requisitar tanto na fase investigativa como na instrução 

processual. Ainda, em se tratando de ação penal privada, mesmo não estando 

explícito, tal dispositivo deve ser aplicado por analogia. O óbice está ao fato do juiz 

poder exigir a interceptação de ofício por violar o princípio da imparcialidade 

(AVENA, 2015).  

Parizatto (1996) e Lima (1997) sustentam a tese que a inconstitucionalidade 

ocorre somente na fase investigatória, pois afrontaria a atribuição destinada ao 

Ministério Público e da autoridade policial e, durante a instrução, defendendo o livre 

convencimento motivado e a busca da verdade real não veem nenhuma 

irregularidade. Em sentido contrário, Gomes e Cervini (1997) defendem a 

inconstitucional em qualquer uma das fases. 

 

3.6 Artigo 4º - Lei 9.296/1996 

 

A interceptação telefônica só é permitida se não houver outro meio de 

produzir a prova. Por esse motivo, o requerente deve demonstrar ao juiz a 

imprescindibilidade da medida.  No que diz respeito ao §1º, o pedido de 

interceptação, excepcionalmente, até pode ser feito oralmente, mas o deferimento 

da medida depende da redução a termo do pedido. Por fim, de acordo com o §2º, o 

juiz tem o prazo de até 24h para decidir sobre o pedido, todavia, o não cumprimento 

desse prazo configura mera irregularidade (LIMA, 2013). 
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3.7 Artigo 5 º - Lei 9.296/1996 

 

Inicialmente, cumpre mencionar que a decisão que decreta ou não a 

interceptação telefônica deve ser fundamentada. Isso significa dizer que a mera 

expressão literal do texto da lei não configura fundamentação idônea, logo é preciso 

que ele diga quais são esses indícios e por que a medida é imprescindível. 

 

O juiz, no momento de motivar sua decisão, não pode simplesmente repetir 
as palavras da lei, não pode exteriorizar uma motivação genérica, 
materializando-a principalmente em modelos impressos, com expressões 
vagas e pouco significativas para o caso concreto. Urge o exame exaustivo 
dos pressupostos fáticos e jurídicos da interceptação. Do contrário, será 
nula a decisão (GOMES; CERVINI, 1997, p. 214). 
 

Ainda, outro ponto a ser analisado é em relação ao prazo da interceptação, 

que de acordo com a literalidade do texto legal, a interceptação possui prazo 

estabelecido e pode ser prorrogado por igual período, ou seja, totalizando 30 dias. 

Entretanto, Lima (2013) expõe quatro correntes sobre a quantidade de vezes 

que a interceptação pode ser renovada. Na primeira, existe apenas uma única 

prorrogação, portanto o limite seria de 30 dias. Na segunda, a renovação também 

ocorre uma vez, mas se houver uma justificativa inevitável, ela pode ser 

restabelecida. Na terceira corrente, o limite é de 60 dias tanto para dias normais 

como também em Estado de Defesa (art. 136 CF). Na última corrente, não há 

quantidade estabelecida para renovação da medida a depender da extensão do fato 

delituoso.  

Para Avena, predomina o entendimento de que “a medida poderá ser adotada 

quantas vezes se fizerem necessárias, desde que demonstrada sua 

indispensabilidade” (AVENA, 2015, p. 507). 

 

3.8 Artigos 6º e 7º - Lei 9.296/1996 

 

Analisando os artigos 6º e 7º, conjuntamente, entende-se que é competência 

exclusiva da autoridade policial realizar a interceptação, enquanto o Ministério 

Público pode apenas acompanhar o procedimento, porém a ciência deste é 

obrigatória. 
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Na visão de Streck (1997), há uma incoerência legislativa, pois tendo ambos a 

capacidade de requerer a medida, óbvio seria que eles tivessem o poder de realizá-

la.  

A ausência de ciência do Ministério Público acarreta em “nulidade relativa, 

que será decretada na hipótese de o Promotor de Justiça comprovar o prejuízo 

decorrente da infringência à norma legal” (AVENA, 2015, p. 508). 

Segundo Lima (2013) e Avena (2015), no que tange a transcrição da 

interceptação não há necessidade de ser feita na sua integralidade, ou seja, expõe 

apenas a parte que interessa na investigação, no entanto a defesa tem direito a 

cópia completa de todo o procedimento. Ainda, tal procedimento não é absoluto, 

portanto pode ocorrer a verificação pericial de sua autenticidade.  

 

3.9 Artigos 8º e 9º - Lei 9.296/1996 

 

Todo o procedimento realizado na interceptação é tratado de forma apensada 

nos autos. Caso seja realizada durante a investigação criminal ela deve ser anexada 

antes do relatório final ou após a conclusão do processo, quando realizada durante a 

instrução processual, ou seja, após alegações finais. 

Sobre o tema, Gomes e Cervini explicam: 

 

A doutrina nacional ainda não encontrou um denominador comum no que 
diz respeito ao momento em que os interessados (sobretudo indiciado ou 
acusado e seu defensor) podem ter acesso à prova obtida com a 
interceptação telefônica. Damasio E. de jesus distingue duas situações: 
prova colhida dentro do processo e prova colhida na fase de inquérito. 
Naquela o conhecimento deve dar-se após a produção do documento; nesta 
hipótese, após a citação do réu. Antonio Scarance Fernandes entende que 
as partes devem saber dessa prova antes das alegações finais (GOMES; 
CERVINI, 1997, p. 230). 
 

Para Parizatto (1996) e Streck (1997) há violação ao princípio do contraditório, 

pois não a sentido da parte ter apresentado suas alegações e, posteriormente, com 

a juntada da interceptação tenha que se manifestar novamente tendo a possibilidade 

de mudar sua tese argumentativa de defesa devido ao surgimento de uma “prova 

nova” e, consequentemente proporcionando o retardamento processual. 
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Lima (2013), acerca da inutilização da prova, esta pode ser efetuada durante 

a investigação, instrução ou até mesmo após o termino do processo por meio de 

requerimento da parte interessada ou pelo Ministério Público, portanto, o juiz não 

pode efetuar de ofício a inutilização. A expressão “parte interessada” deve ser 

observada em sentido amplo, ou seja, não apenas ao réu ou seu representante 

legal, mas também ao terceiro interessado que teve sua conversa interceptada, 

porém com nenhuma informação útil à investigação. 

 

3.10 Artigo 10º - Lei 9.296/1996 

 

Sabe-se que configura crime a realização da interceptação telefônica sem a 

autorização judicial. Embora esteja disciplinada a ilicitude da prova colhida sem 

autorização, há divergências quanto a este entendimento, conforme preceitua 

Nelson Nery Junior: 

 

Mesmo não havendo a lei se ocupado de estabelecer princípios mitigadores 
da interceptação telefônica, é perfeitamente possível haver prova colhida, a 
princípio, ilicitamente, mas que pelo princípio da proporcionalidade possa vir 
a ser admitida como válida e eficaz no processo (...)se a vida estiver sendo 
ameaçada por telefonemas, o direito à intimidade e da inviolabilidade da 
comunicação telefônica daquele que vem praticando a ameaça à vida de 
alguém deve ser sacrificado em favor do direito maior à vida (NERY 
JUNIOR apud STRECK, 1997, p. 91). 
 

Contrariamente, prescreve Lima (2013, p. 187) identificando três delitos. O 

primeiro, “interceptação sem autorização legal”, em que a conduta do indivíduo será 

penalizada pelo fato do procedimento ser feito sem autorização mesmo não sendo 

divulgado a terceiros. Insta mencionar que a gravação telefônica ou clandestina não 

se enquadra nesta hipótese, pois a simples gravação não é crime. A segunda é 

identificada como “realização de interceptação com objetivos não autorizados em 

lei”, neste caso há autorização judicial, contudo é feito com desvio de finalidade 

criminal, citando como exemplo a traição matrimonial. Na última hipótese “quebra de 

segredo de justiça” a violação do sigilo da interceptação só pode ser identificada 

quando realizado por indivíduo que tinha o poder de tomar o conhecimento da 
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medida devido a sua profissão, ou seja, a autoridade policial, Ministério Público, 

perito, entre outros. 
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4 DA PROTEÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE FRENTE À PREVISÃO 

LEGAL DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA 

 

O procedimento de interceptação telefônica é utilizado como meio de prova 

em nosso ordenamento jurídico, buscando desvendar um fato, sopesando os direitos 

do indivíduo em detrimento dos valores sociais atingidos. 

 

4.1 Prova 

 

A prova é definida como sendo a base de toda a dialética processual, “trata-

se, portanto, de todo e qualquer meio de percepção empregado pelo homem com a 

finalidade de comprovar a verdade de uma alegação” (CAPEZ, 2010, p. 342). 

O autor e o réu apresentam peças na lide visando se defender do alegado 

pela outra parte, porém, tanto um quanto o outro poderão abordar fatos que não 

correspondam com a realidade fática, desta forma a incerteza será desvendada por 

meio das provas (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 2013). Neste mesmo 

entendimento preceitua Coelho (2007), salientando que a constituição da prova 

decorre da essência do próprio direito, sendo fundamental para apurar as afirmações 

apresentadas pelas partes visando o esclarecimento dos fatos.  

Na concepção de Marques, prova constitui o elemento essencial para 

comprovar ao juízo todas as alegações descritas pelas partes, buscando reproduzir 

ao máximo o fato ocorrido, logo a convicção do magistrado sobre os fatos pretéritos, 

é formada de maneira indireta, por meio do conjunto probatório (MARQUES apud 

FREGADOLLI, 1998). 

 

A essência do processo. A verdade é que, por seu intermédio, procuram os 
participantes do drama jurídico guardar identidade, a maior possível, com os 
fatos pretéritos, permitindo ao julgador subsumi-los ao Direito, de molde a 
fazer Justiça, eis o objetivo maior do processo e da prova como seu 
instrumento (FREGADOLLI, 1998, p.151). 
 

É visível, portanto, que a prova é fundamental para a verificação e 

comprovação de um fato, pois por meio dela é que as partes convencem o juiz 

acerca da veracidade de suas alegações. 
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4.2 Verdade Real 

 

O juiz pode julgar uma demanda, no âmbito civil, com base no conjunto 

probatório encartado nos autos pelas partes, se contentando, assim, com a verdade 

formal. No âmbito penal, “a natureza pública do interesse repressivo exclui limites 

artificiais que se baseiem em atos ou omissões das partes”, assim o magistrado 

deve buscar atingir a verdade real do fato criminoso (CINTRA; GRINOVER; 

DINAMARCO, 2013, p. 74). 

Na esfera criminal “a disputa não interessa apenas aos participantes do litigio, 

mas a toda a sociedade. Em suma, o juiz busca saber o que efetivamente ocorreu, o 

que impõe maiores preocupações com a atividade probatória”, diferentemente do 

que ocorre na esfera cível, que o fato de uma das partes não apresentar defesa do 

alegado pela outra, faz com que a versão narrada seja considerada verdadeira 

(COELHO, 2007, p. 630). 

Nos ditames de Fregadolli: 

 

O processo penal visa o interesse público ou social de pressão ao crime, 
qualquer limitação à prova prejudica a obtenção da verdade real e, 
consequentemente, a justa aplicação da lei. A investigação deve ser a mais 
ampla possível, já que tem como objetivo alcançar a verdade do fato, da 
autoria e das circunstancias do crime (FREGADOLLI, 1998, p. 157). 
 

Capez (2010) expõe algumas exceções relacionadas à verdade real, citando: 

a proibição de certas pessoas serem testemunhas devido a sua função, a 

inadmissibilidade de provas ilícitas, a proibição da leitura de documento que não 

tiver sido comunicado à parte contrária com antecedência mínima de três dias do 

julgamento e a possibilidade de recusa dos parentes do investigado em prestar 

depoimento. 

Nos ensinamentos de Aury Lopes Junior (2014), a busca pela verdade real no 

processo é um mito, inalcançável e utópico. O autor diferencia o imaginário do real, 

argumentando que enquanto o crime é um fato passado, imaginário, o real está no 

presente. Logo, a reconstrução do fato no processo, por meio das provas admitidas, 

não será idêntico ao fato passado.  

Ferrajoli menciona a existência da verdade processual fática, que 
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corresponde ao fato criminoso e pretérito e, a verdade processual jurídica, formada 

pelos meios disponíveis que o Estado detêm para formar a ação delituosa já 

ocorrida. Destarte, inexiste a verdade real, mas sim a verdade aproximativa e 

relativa, em razão da própria limitação legal (FERRAJOLI apud LOPES JUNIOR, 

2014). Para Marques “a verdade processual não é um valor absoluto e, por isso, não 

tem de ser investigada a qualquer preço, mormente quando esse ‘preço’ é o 

sacrifício de direitos fundamentais” (MARQUES apud MENDONÇA, 2008, p. 170). 

Considerando os entendimentos doutrinários, embora seja quase impossível 

atingir a verdade absoluta, o Estado procura alcançar o máximo possível dentro da 

regularidade. No âmbito criminal, a busca pela verdade deve ser analisada de uma 

forma mais especifica por envolver direitos como a própria vida ou liberdade do 

indivíduo, contudo não há como falar que com todo o procedimento realizado em um 

fato criminoso irá plenamente chegar a exata verdade, pois para isso haveria de 

causar “injustiças” ao investigado. 

 

4.3 Proporcionalidade 

 

          A Constituição Federal prevê em seu artigo 5º: 

 

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação; XII - é inviolável o sigilo da correspondência e 
das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, 
salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 
estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual 
penal; 
 

Analisando o dispositivo a de se entender que ao mesmo tempo em que a 

legislação protege a intimidade do indivíduo, ela permite que esta proteção seja 

relativizada, em razão de outros direitos, no entanto, a limitação de um direito não 

faz com que gere a ineficácia de outro. 

Lenza (2013) declina sobre o princípio da concordância prática, defendendo a 

ideia da unicidade constitucional e da não hierarquização entre direitos, salientando 

a coexistência harmônica independentemente do caso.  

Para Canotilho: 
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O campo de eleição do princípio da concordância pratica tem sido até agora 
o dos direitos fundamentais (colisão entre direitos fundamentais ou entre 
direitos fundamentais e bens jurídicos constitucionalmente protegidos). 
Subjacente a este princípio está a ideia do igual valor dos bens 
constitucionais (e não uma diferença de hierarquia) que impede, como 
solução, o sacrifício de uns em relação aos outros, e impõe o 
estabelecimento de limites e condicionamentos recíprocos de forma a 
conseguir uma harmonização ou concordância pratica entre bens 
(CANOTILHO apud LENZA, 2013, p. 160). 
 

Na concepção de Ferreira, “dentro do sistema normativo, como é o direito 

positivo, não há normas contraditórias, pois a incompatibilidade interna não desarma 

e nem desarticula o sistema, já que ele existe válida e eficazmente pela 

globalidade”. Desta forma, a solução para se atingir um resultado justo em cada 

problemática se dá por meio da análise dos princípios e valores, sendo fundamental 

o princípio da proporcionalidade para haver o equilíbrio entre os direitos (FERREIRA, 

2008, p. 428). 

O princípio da proporcionalidade ou razoabilidade possui como base a 

verificação do equilíbrio dos direitos, assim possui como características a “ideia de 

justiça, equidade, bom-senso, prudência, moderação, justa medida, proibição de 

excesso, direito justo e valores afins” (COELHO apud LENZA, 2013, p. 162). 

Referido princípio é utilizado em toda a esfera do direito e possui três elementos 

básicos: necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. A 

necessidade, também conhecida como exigibilidade, aduz sobre a restrição de um 

direito poder ser realizado apenas em caráter excepcional, verificado a inexistência 

de uma forma menos grave. No que diz respeito a adequação, ou também chamada 

de pertinência ou idoneidade tem como finalidade alcançar o objetivo apurado. Por 

último, a proporcionalidade em sentido estrito, que após verificar a essencialidade 

dos elementos citados anteriormente, conclui-se que a medida realizada realmente 

supera a restrição dos outros valores (LENZA, 2013). 

Segundo Avolio, é inevitável a proporcionalidade na aplicação do direito, 

devendo ser analisado em cada caso: a) dos valores em jogo; b) da ordem 

(normativa) das prioridades; c) do cânone da proporcionalidade (entre os meios 

empregados e o fim a ser obtido) (AVOLIO, 1999, p.162). 

Na percepção de Aranha: 
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Em determinadas situações a sociedade, representada pelo Estado, é posta 
diante de dois interesses relevantes, antagônicos e que a ela cabe tutelar: a 
defesa de um princípio constitucional e a necessidade de perseguir e punir 
o criminoso. A solução deve consultar o interesse que prepondera e que, 
como tal, deve ser preservado (ARANHA apud FREGADOLLI, 1998, p. 193). 
 

Segundo o autor, o poder jurisdicional tem o dever de solucionar os conflitos 

no âmbito criminal, mas em determinadas circunstâncias, tal obrigação não é fácil de 

ser concretizada, em razão do choque de interesses envolvendo a violação da 

intimidade do indivíduo frente a limitação do poder de punir do Estado. 

Contrariamente, Nogueira salienta que o “interesse social ou público, deve 

este prevalecer sobre o particular ou privado, que de modo algum merece ser 

resguardado pela tutela legal, quando o particular fez mau uso do seu direito 

(NOGUEIRA apud FREGADOLLI, 1998, p. 193). Deste modo, o autor evidência que 

em qualquer situação o interesse público prevalecerá sobre o privado, salientado a 

culpa do indivíduo como forma de justificar a supremacia daquele sobre este direito.  

 

4.4 Relativização  

 

O ordenamento jurídico dispõe em seu artigo 5º, LVI, da Constituição Federal 

“são inadmissíveis no processo, as provas obtidas por meios ilícitos”, e no artigo 

157, caput, do Código de Processo Penal “são inadmissíveis, devendo ser 

desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em 

violação a normas constitucionais ou legais”. 

Analisando os dispositivos supracitados de forma literal, não há dúvidas de 

que o texto normativo inadmite a possibilidade da utilização de provas ilícitas em 

qualquer âmbito do direito, contudo, sabemos que tal alegação possui flexibilização 

devendo ser analisado os valores discutidos no caso e incidindo a preponderância 

entre eles, conforme expõe Bastos: “nenhum direito reconhecido na Constituição 

pode revestir-se de caráter absoluto" (BASTOS apud AVENA, 2015, p. 484). 

Fregadolli (1998) expõe três teorias sobre a utilização de prova no processo, 

mesmo que colhida de forma inadequada. A primeira teoria defende que embora a 

prova tenha sido colhida de forma ilícita no processo ela é válida e, ao ofensor da 

norma, aplica-se uma sanção correspondente. Já a segunda teoria alega sobre a 
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inadmissibilidade de provas que ofendem a moral do indivíduo, violam os princípios 

e a própria Constituição. A última teoria expressa o equilíbrio, a proporcionalidade 

entre os valores no caso concreto. 

Segundo Capez (2010), não há contradições frente a proporcionalidade, 

quando relacionadas ao favor rei, ou seja, quando ocorrer irregularidades na 

obtenção da prova, sendo esta ilícita, será válida para inocentar o acusado, pois 

injusto seria a privar a liberdade do indivíduo por um ato que não cometeu.  O 

contrassenso está na aplicação da proporcionalidade pro societate que para o autor, 

o juiz deveria analisar o caso concreto, sopesar direitos e valores para decidir de 

forma justa. Desta forma, se absolutamente relevante a prova, deve ser válida, 

considerando inadmissível apenas a tortura. Para Avena (2015) nem mesmo em 

favor do investigado, a tortura pode ser utilizada. 

 

O processo penal é acromático e tem como maior objetivo a descoberta da 
verdade. Para tanto, é preciso que se reconstituam os fatos de forma a se 
descobrir como, efetivamente, ocorreram. Nessa reconstrução, a regra, 
induvidosamente, deve ser a licitude da prova. Independentemente disto, 
pensamos, mais uma vez contrapondo a orientação majoritária, que a 
necessidade de estabelecer-se a prevalência da segurança da sociedade, 
também prevista no art. 5, caput, da CF, faz com que deva ser admitida, 
também contra o réu, a prova ilícita quando o interesse público o exigir, 
evitando-se, destarte, a impunidade de criminosos. A admissão excepcional 
da prova ilícita pro societate, quando ausente outra forma de alcançar a 
responsabilização penal nos crimes de mal coletivo (frisa-se: apenas neste 
caso e observadas as peculiaridades da prova), parece justificar-se ainda 
em questões relacionadas às chamadas prevenção geral e prevenção 
especial - a primeira, sustentada na circunstância de que a ameaça quanto 
à possibilidade de uso de provas ilicitamente obtidas já consistiria, por si, 
em espécie de advertência para que os integrantes do grupo social se 
abstivessem da prática de crimes; já a segunda, dirigida ao delinquente em 
particular que tenha sido condenado a partir de um critério menos rigoroso 
de aceitação das provas, para fazer com que não volte a transgredir as 
normas jurídico-penais (AVENA, 2015, p.486). 
 

Na visão do autor, sendo o processo a forma legal de punir um criminoso, é 

evidente que o conjunto probatório formado dentro dos parâmetros da regularidade 

devem sempre prevalecer, no entanto, em casos excepcionais, a possibilidade de 

utilização de provas ilícitas pode ser em favor ou não do réu.  

           Segundo Maria Cecília Pontes Carnaúba deve analisar todos os 

valores em questão “se o violado pelo crime sub judice ou se aquele atingido pela 

forma ilegal de obtenção da prova. Se mais valioso o interesse atingido pelo crime, a 
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prova será admitida, caso contrário, rejeitada”. O Estado garante a todos a proteção 

de seus direitos individuais, porém não protege os abusos dos mesmos.  Logo, 

aplicando o princípio da proporcionalidade, o Estado chegará à decisão menos 

gravosa e mais justa (CARNAÚBA apud BARROSO, 2004, p. 116). 

Consoante Capez: 

 
Entendemos não ser razoável a postura inflexível de se desprezar, sempre, 
toda e qualquer prova ilícita. Em alguns casos, o interesse que se quer 
defender é muito mais relevante do que a intimidade que se deseja 
preservar. Assim, surgindo conflito entre princípios fundamentais da 
Constituição, torna-se necessária a comparação entre eles para verificar 
qual deva prevalecer. Dependendo da razoabilidade do caso concreto, 
ditada pelo senso comum, o juiz poderá admitir uma prova ilícita ou sua 
derivação, para evitar um mal maior, como, por exemplo, a condenação 
injusta ou a impunidade de perigosos marginais. Os interesses que se 
colocam em posição antagônica precisam ser cotejados, para escolha de 
qual deva ser sacrificado (CAPEZ, 2010, p. 349). 
 

A intimidade é um direito individual preservado na Constituição Federal, mas 

sua proteção não deve ser vista de forma absoluta, pois tal entendimento 

ocasionaria maiores injustiças, dependendo do caso, sendo necessária a análise da 

razoabilidade. 

Alexandre de Moraes aduz: 

 

As liberdades públicas não podem ser utilizadas como um verdadeiro 
escudo protetivo da prática de atividades ilícitas, tampouco como argumento 
para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos 
criminosos, sob pena de total consagração ao desrespeito a um verdadeiro 
Estado de Direito. Dessa forma, aqueles que, ao praticarem atos ilícitos, 
inobservarem as liberdades públicas de terceiras pessoas e da própria 
sociedade, desrespeitando a própria dignidade da pessoa humana, não 
poderão invocar, posteriormente, a ilicitude de determinadas provas para 
afastar suas responsabilidades civil e criminal perante o Estado (MORAES 
apud AVENA, 2015, p. 487). 
 

Entende-se que toda pessoa possui amparo à preservação de sua intimidade, 

mas é exigível que as pessoas também sigam os limites impostos na sociedade para 

uma convivência harmônica e, a partir do momento, em que desrespeita as normas 

causando prejuízo a outros, o fato da prova não ter sido feita dentro dos parâmetros 

legais não afasta a responsabilidade do autor do ilícito. 

Mesma opinião tem José Rubens Machado de Campos: 
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Se, de fato, não é lícito desnudar a vida privada ou familiar de um indivíduo, 
seus hábitos e vícios, suas aventuras e preferencias, nulla necessitate 
iubente, a contrário sensu, será legítimo desvendá-la, presentes 
determinadas justificativas. Não pode o princípio l avie privée doit Être 
murée ser interpretado como se, em torno da esfera privada a ser protegida, 
devesse ser erguida uma verdadeira muralha. Pelo contrário, os limites da 
proteção legal deverão dispor de suficiente elasticidade. O homem, 
enquanto indivíduo que integra uma coletividade, precisa aceitar as 
delimitações que lhe são impostas pelas existências da vida em comum. E 
as delimitações de sua esfera privada deverão ser toleradas tanto pelas 
necessidades impostas pelo Estado, quanto pelas esferas pessoais dos 
demais indivíduos, que bem poderão conflitar, ou penetrar por ela. 
Hipóteses se configuram em que o interesse público, justificando-se o 
sacrifício da intimidade, sendo que, como excludente de qualquer ilícito, 
aparece igualmente o consentimento daquele que tiver tido sua intimidade 
aparentemente violada, em suas duas espécies: tácito e expresso 
(CAMPOS apud AGUIAR, 2002). 
 

Além de sopesar os direitos, outra circunstância que deve ser observada está 

relacionada a desigualdade que é feita entre o Estado e o indivíduo criminoso. Sobre 

esse tema, Avena indaga: 

 

Ora, se o juiz é imparcial, por que seriam inconstitucionais as medidas 
destinadas a suprir dúvidas sobre a tese acusatória e não o seriam as 
providências voltadas a sanar dúvidas sobre a tese de defesa? Tal 
raciocínio, salvo melhor juízo, importaria violar o princípio da isonomia 
processual, que também decorre da Constituição Federal (AVENA, 2015, p. 
471). 
 

Salienta o autor sobre a desproporção dos direitos, pois enquanto o 

investigado em sua defesa, se necessário, pode infringir normas para provar sua 

inocência, o Estado não possui esse direito ilimitado, afrontando assim a igualdade 

das partes. 

Como exemplificação, destaca Capez “uma organização criminosa que teve 

ilegalmente seu sigilo telefônico violado e descoberta toda a sua trama ilícita. O que 

seria mais benéfico para a sociedade: o desbaratamento do grupo ou ao 

preservação do seu direito à intimidade?”. Desta forma, em razão da irregularidade 

da descoberta de um crime, resguardando a intimidade dos autores do ilícito, o 

Estado não poderia atuar no caso por ter violado a intimidade daqueles. Por isso, 

importante a aplicação do princípio da proporcionalidade, visando punir indivíduos do 

que resguardar a intimidade de criminosos que ficariam impunes (CAPEZ, 2010, p. 

350). 
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Neste contexto, pertinente o ensinamento de Barbosa Moreira: 

 

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 principio, também de nível constitucional, da 
igualdade das partes? Quiça se responda que, bem vistas as coisas, é 
sempre mais cômoda a posição da acusação, porque os órgãos de 
repressão penais 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, estar-se-á 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 
deixa de refletir a realidade em situações de expansão e fortalecimento da 
criminalidade organizada, como tantas que enfrentam as sociedades 
contemporâneas (MOREIRA apud BARROSO, 2004, p. 126). 
 

Logo, no raciocino do autor, além do desequilíbrio de direitos entre o Estado e 

o autor do ilícito, em razão de parecer que aquele possui melhores condições para 

investigar, essa interpretação não se coaduna com a realidade, em razão do alto 

nível dos criminosos na sociedade.  

 

4.5 Análise jurisprudencial 

 

O informativo nº 0510 de 18 de dezembro de 2012, o STJ, no julgamento do 

MS nº 16.146-DF, disciplina sobre a possibilidade da interceptação telefônica 

realizada no âmbito criminal ser utilizada no processo administrativo disciplinar, tal 

método refere-se a prova emprestada. 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. UTILIZAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO 
TELEFÔNICA EM PAD. É possível utilizar, em processo administrativo 
disciplinar, na qualidade de "prova emprestada", a interceptação 
telefônica produzida em ação penal, desde que devidamente autorizada 
pelo juízo criminal e com observância das diretrizes da Lei 
9.296/1996. Precedentes citados: MS 14.226-DF, Terceira Seção, DJe 
28/11/2012; e MS 14.140-DF, Terceira Seção, DJe 8/11/2012. MS 16.146-
DF, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 22/5/2013 (STJ). 
 

Conforme salienta Ada Pellegrini Grinover, a maior discussão em relação a 

interceptação telefônica ocorre em razão de possível violação da intimidade. Ora, se 

o procedimento de interceptação foi realizado dentro dos ditames legais “nada mais 

resta a preservar. Seria uma demasia negar-se a recepção da prova assim obtida, 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=MS16146
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=MS16146
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sob a alegação de que estaria obliquamente vulnerado o comando constitucional. 

Ainda aqui, mais uma vez, deve prevalecer a lógica do razoável" (GRINOVER apud 

AVENA, 2015, p. 498). 

Consoante informativo nº 816 de 01 de março de 2016, o STF, no julgamento 

do HC nº 126536, dispõe sobre a licitude da interceptação telefônica ser autorizada 

por juiz que atue em Vara de Central de Inquérito Criminais mesmo que ele não seja 

o competente para conhecer da futura ação penal. 

 

Interceptação telefônica e competência A Segunda Turma denegou a ordem 
em “habeas corpus” em que discutida a competência para o exame de 
medidas cautelares em procedimento de investigação criminal. Na espécie, 
o juízo da vara central de inquéritos de justiça estadual deferira 
interceptação telefônica e suas sucessivas prorrogações nos autos da 
referida investigação. A defesa alegava que esse juízo especializado seria 
incompetente, pois o procedimento investigatório seria incidente relacionado 
a ação penal atribuída a outro juízo. O Colegiado reputou que o art. 1º da 
Lei 9.296/1996 (“A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer 
natureza, para prova em investigação criminal e em instrução processual 
penal, observará o disposto nesta Lei e dependerá de ordem do juiz 
competente da ação principal, sob segredo de justiça”) não fixa regra de 
competência, mas sim reserva de jurisdição para quebra de sigilo, o que 
fora observado. Além disso, há precedentes do STF que admitem a divisão 
de tarefas entre juízes que atuam na fase de inquérito e na fase da ação 
penal. HC 126536/ES, rel. Min. Teori Zavascki, 1º.3.2016. (HC-126536) 
(Informativo 816, 2ª Turma) (STF). 
 

Analisando a supracitada jurisprudência, mesmo entendimento possui Capez, 

informando a ausência de nulidade em razão da existência de um “juiz preparador 

de inquéritos e outro julgador de causa” (2010, p. 366). 

Entendimento semelhante ocorreu no informativo nº 0543 de 13 de agosto de 

2014, o STJ, no julgamento do REsp nº 1.355.432 / SP. 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. LEGALIDADE DE INTERCEPTAÇÃO 
TELEFÔNICA DEFERIDA POR JUÍZO DIVERSO DAQUELE 
COMPETENTE PARA JULGAR A AÇÃO PRINCIPAL. A sentença de 
pronúncia pode ser fundamentada em indícios de autoria surgidos, de forma 
fortuita, durante a investigação de outros crimes no decorrer 
de interceptação telefônica determinada por juiz diverso daquele 
competente para o julgamento da ação principal. Nessa situação, não há 
que se falar em incompetência do Juízo que autorizou a interceptação 
telefônica, tendo em vista que se trata de hipótese de encontro fortuito de 
provas. Além disso, a regra prevista no art. 1º da Lei 9.296/1996, de acordo 
com a qual a interceptação telefônica dependerá de ordem do juiz 
competente da ação principal, deve ser interpretada com ponderação, não 
havendo ilegalidade no deferimento da medida por Juízo diverso daquele 
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que vier a julgar a ação principal, sobretudo quando autorizada ainda no 
curso da investigação criminal. Precedente citado: RHC 32.525-AP, Sexta 
Turma, DJe 4/9/2013. REsp 1.355.432-SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Rel. para 
acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 21/8/2014 (STJ). 
 

Compreende-se que não há violação em relação ao artigo 1 º da Lei 

9.296/1996, em razão de outro juiz ter autorizado a prova. 

Segundo informativo nº 0523 de 14 de agosto de 2013, o STJ, no julgamento 

do RMS nº 33.677 / SP, salienta que o fato de durante a interceptação existir 

conversas entre o advogado e o investigado, não afronta o sigilo profissional e 

também não acarreta a nulidade do procedimento. 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. UTILIZAÇÃO DA INTERCEPTAÇÃO DE 
COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA EM DESFAVOR DE INTERLOCUTOR NÃO 
INVESTIGADO. As comunicações telefônicas do investigado legalmente 
interceptadas podem ser utilizadas para formação de prova em desfavor do 
outro interlocutor, ainda que este seja advogado do 
investigado. A interceptação telefônica, por óbvio, abrange a participação de 
quaisquer dos interlocutores. Ilógico e irracional seria admitir que a prova 
colhida contra o interlocutor que recebeu ou originou chamadas para a linha 
legalmente interceptada é ilegal. No mais, não é porque o advogado 
defendia o investigado que sua comunicação com ele foi interceptada, mas 
tão somente porque era um dos interlocutores. Precedente citado: HC 
115.401/RJ, Quinta Turma, DJe 1º/2/2011. RMS 33.677-SP, Rel. Min. 
Laurita Vaz, julgado em 27/5/2014 (STJ). 
 

No que diz respeito ao crime descoberto fortuitamente por meio da 

interceptação telefônica realizada para apurar crime em conformidade com a Lei 

9.296/1996, preleciona o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento HC 197044 / 

SP, datado em 04 de setembro de 2014: 

 
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. FALTA DE CABIMENTO. 
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DIÁLOGOS NÃO RELACIONADOS 
COM O OBJETO DA INVESTIGAÇÃO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO 
DE ILICITUDE, DE EXCLUSÃO E DE DESTRUIÇÃO DE TAIS PROVAS. 
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. POSSIBILIDADE DE 
DESCOBERTA FORTUITA DE DELITOS (FENÔMENO DA 
SERENDIPIDADE). PRECEDENTES. [...] 2. O fato de elementos indiciários 
acerca da prática de crime surgirem no decorrer da execução de medida de 
quebra de sigilo de dados e comunicações telefônicas devidamente 
autorizada judicialmente, determinada para apuração de outros crimes, não 
impede, por si só, que as provas daí advindas sejam utilizadas para a 
averiguação da suposta prática daquele delito. [...] 4. Não deve o Estado 
permanecer inerte ante o conhecimento da prática de outros delitos no 
curso de interceptação telefônica legalmente autorizada. Conforme o art. 40 
do Código de Processo Penal, cumpre à autoridade judicial, em casos que 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp1355432
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=RMS33677
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tais, remeter ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários 
ao oferecimento da denúncia (STJ). 
 

Compreende-se que o Estado atuou de forma lícita no caso concreto e, 

durante o procedimento da interceptação, apurou-se novo crime, não podendo o 

Estado manter-se inerte, ele tem o dever de atuar, tal ocorrência é conhecida como 

“fenômeno da serendipidade”. Verifica-se, portanto, que não há necessidade de 

conexão entre o crime investigado com o descoberto.                

Por último, analisando o julgamento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal 

e Territórios, publicado em 18 de novembro de 2009: 

 

Ementa- Reclamação- Ministério Público-Interceptação Telefônica- direito à 
intimidade e à privacidade- caráter relativo-interesse público 
proporcionalidade. 1 o direito à intimidade e à privacidade não possuem 
caráter absoluto. Cede espaço ao interesse da sociedade (JUSBRASIL). 
 

Considerando a jurisprudência exposta, é possível fazer um paralelo com o 

tema tratado neste trabalho, analisando a intimidade e privacidade do indivíduo 

frente a interceptação telefônica, verificando que tais direitos não possuem caráter 

absoluto, sendo necessário a ponderação de valores com intuito de chegar ao fim 

justo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quanto à intimidade, não há dúvidas que é um direito pertencente a todo 

indivíduo independentemente do lugar, bem como, do momento em que esteja. Vale 

ressaltar que referido direito não é intacto, ou seja, embora esteja explícito em nosso 

ordenamento, a intimidade não possui caráter absoluto, assim como qualquer outro 

direito fundamental e, deve-se entender que, além do “intimo” ser modificado em 

razão de transformações sociais, este direito também é diferente em relação a cada 

pessoa, logo a intromissão da intimidade de uma pessoa não é necessariamente a 

mesma para outra. 

No que diz respeito a interceptação telefônica, esta passou a ter aplicabilidade 

legal no processo penal, como meio de prova eficaz, a fim de proporcionar ao 

julgador elementos convectivos para julgamento da demanda, com o advento da Lei 

9.296/1996. 

Verificaram-se os apontamentos doutrinários sobre a aplicação dos 

dispositivos da Lei 9.296/1996, ora com entendimentos ampliativos, outros com 

maior restrição, como no caso da utilização da interceptação telefônica ser utilizada 

como prova emprestada, acerca do juiz competente para autorizar a medida, bem 

como, a descoberta de outros crimes ou criminosos “fortuitos”. 

Sabe-se que o Estado é o único que possui competência para atuar no 

processo, logo é essencial o conjunto probatório para provar os fatos ocorridos. 

Diante disto, a Constituição Federal como o Código de Processo penal deixam clara 

a inadmissibilidade de provas ilícitas no processo. No entanto, conforme exposto 

neste trabalho, é possível sua utilização para inocentar o acusado. Logo, a 

controvérsia está no fato de não ser possível a utilização da prova para punir o 

criminoso. 

A criminalidade muitas vezes está “a frente” do Estado, assim, devido a 

qualquer irregularidade na captação da interceptação, tal procedimento não poderia 

ser realizado, acarretando a impunidade dos criminosos. 

Desta forma, deve ser aplicado o princípio da proporcionalidade, observando 

os valores em questão, pois sabendo que a intimidade não tem caráter absoluto, ou 
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seja, pode ser relativizada, em razão de um bem maior, procurando atingir a Justiça, 

em que o Estado é único competente para realizar. 

Observando as jurisprudenciais colocadas no trabalho, verifica-se que os 

Tribunais já estão julgando casos em que envolvam a interceptação telefônica de 

maneira extensiva, diferentemente da visão de alguns doutrinadores que tratam a 

intimidade como um direito absoluto.  

Ora, se a interceptação é feita dentro dos parâmetros legais no âmbito 

criminal, por qual razão não pode ser utilizada como prova emprestada? Ou, se 

durante o procedimento descobriu-se novo crime ou criminoso que não há conexão 

com o investigado por que não utilizar a interceptação como prova nessa nova 

investigação criminal? E, se a interceptação foi autorizada por um juiz e, 

posteriormente, entende-se que ele não era o competente para atuar na demanda, 

qual o sentido de invalidar todo o procedimento realizado por aquele? 

Conclui-se, analisando todo o exposto, que a resposta para estas indagações 

está na atuação do Estado que deve ser precisa e com a devida celeridade. Assim, a 

intimidade não pode ser eternamente utilizada como um escudo do indivíduo na 

esfera criminal, pois acarretaria muitas vezes em maiores injustiças frente aos 

direitos discutidos no caso em análise. 
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