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RREESSUUMMOO  

 

O sigilo das comunicações é garantido pela Constituição da República Federativa do Brasil no artigo 
5º, XII. Dispositivo este que em sua parte final apresenta uma verdadeira reserva legal para fins de 
investigação criminal e instrução processual penal instituindo a interceptação telefônica. A Lei nº 
9.296/96, regulamenta a interceptação de comunicação telefônica como um meio de obtenção de 
prova. O estudo disserta acerca da prova penal, os princípios a ela inerentes, a eficácia probatória dos 
meios de obtenção de provas, sem prejuízo da análise das teorias, em especial a teoria da árvore dos 
frutos envenenados. O objetivo central, pois, visa demonstrar a importância da modalidade do meio de 
obtenção de prova em apreço e o encontro fortuito de provas fruto de sua realização, seja com 
relação a fatos distintos, seja com relação a terceiros não envolvidos, desconhecidos ao tempo da 
autorização da medida. O princípio da serendipidade é o conceito dado pela doutrina e pela 
jurisprudência acerca do encontro fortuito de provas, que demonstra a necessária apreciação dos 
institutos da conexão e continência para a sua valoração. A utilização do conhecimento fortuito de 
provas no processo penal sujeita-se a verificação de conexão ou continência para com a delimitação 
da infração penal que viabilizou a interceptação. Inexiste regulamentação pelo legislador acerca da 
prova encontrada ao acaso no processo penal, razão pela qual busca-se apurar a justa apreciação do 
caso concreto, visando garantia de direitos ao investigado, bem como a toda a coletividade na efetiva 
proteção a bens jurídicos fundamentais.  
 
Palavras-chave: Conexão. Continência. Meios de obtenção de provas. Princípio da Serendipidade. 
Sigilo das comunicações.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AABBSSTTRRAACCTT  

  
The confidentiality of communications is guaranteed by the Constitution of the Federative Republic of 
article 5º, XII. Article that at the end it shows a real legal reserve to criminal investigation and forward 
procedural criminal law establishing calls interception. The Law nº 9.296/96 regulates the interception 
of telephone communication as a sort of obtaining evidences. The research is about of criminal 
evidence, the principles inherent, the probability of obtaining results without prejudicing the analysis of 
theories, in particular the theory of the tree of poisoned fruits. The central objective is prove the 
importance of the method obtaining the concerned evidence and the incident of the case of evidence 
through it, although for accurate facts, third parties no involved. The principle of serendipity is the 
concept given by doctrine and jurisprudence on fortuitous case from evidence, which proves an 
appreciation of institutes of connection and continence to valuation. The use of fortuitous knowledge of 
evidence in the process depends on confirm of connection or continuation with a delimitation of the 
criminal infraction that became possible the calls interception. There is no regulation by the legislator 
on the evidence at random criminal proceedings. That is why necessary to examine each case is 
securing the investigated person rights, as well as the whole collective in the effective protection of 
assets fundamental legal issues. 
 
Keywords: Confidentiality of communications. Connection. Continence. Means of obtaining evidence. 
Principle of serendipity.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

O principal objetivo deste estudo diz respeito a aferição da admissibilidade 

das provas encontradas de modo fortuito no processo penal, em especial, àquelas 

vinculadas às interceptações telefônicas. Como é cediço, o Estado Democrático de 

Direito visa tanto assegurar a garantia aos direitos fundamentais, direitos estes 

previstos na ordem constitucional, quanto reprimir as condutas delitivas. É evidente, 

porém, a imensa dificuldade em encontrar o justo equilíbrio entre tais objetivos.  

As interceptações telefônicas constituem um meio de obtenção de provas, 

cujo regulamento se encontra disposto pela Lei nº 9.296/96. Comumente, são 

utilizadas na fase preliminar de investigação e resultam na violação de direitos 

fundamentais, conquanto, seja uma verdadeira reserva legal assegurada pelo 

constituinte, no art. 5º, inciso XII da CF.  

Ora, é fato que a legislação estabelece parâmetros e requisitos a serem 

regularmente cumpridos no ato da autorização e consequente execução da referida 

medida cautelar, no entanto, por óbvio, a autoridade não é capaz de prever o 

conteúdo interceptado, uma vez que não pode prever os atos a serem tomados pelo 

investigado, tampouco, as pessoas com quem manterá contato durante a realização 

da medida 

Neste contexto, surge o encontro fortuito de provas que, por vezes, é tratado 

na doutrina e na jurisprudência pátria como princípio da serendipidade, cujo qual se 

desdobra em primeiro e segundo grau. Ambas as modalidades de serendipidade 

visam aferir a conexão ou continência entre a infração penal, objeto da investigação 

e a casualmente encontrada que embasaram a valoração do resultado probatório, 

seja como meio de prova, seja fonte de prova. 

Por meio deste trabalho, pretende-se encontrar a legítima restrição aos 

direitos fundamentais garantidos ao indivíduo e a resultante violação por meio da 

persecução penal visando, sobretudo, o bem comum e a garantia do dever estatal 

de zelar pela segurança da coletividade e a garantia a bens jurídicos relevantes 

protegidos pelo direito penal.  

Inexiste, pois, no ordenamento jurídico brasileiro previsão legal acerca do 

tema, razão pela qual se justifica mais uma vez a análise realizada por meio deste 

trabalho. Assim, busca-se demonstrar breve comparação da disciplina da matéria no 
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ordenamento jurídico estrangeiro, em especial ao direito lusitano. E, por fim como a 

jurisprudência pátria o tem reconhecido.  

Em um primeiro momento, será analisado o instituto da interceptação 

telefônica e sua aplicabilidade no processo penal, bem como os fundamentos 

implícitos de proteção às comunicações telefônicas. Inclusive, com o estudo da 

legislação que regulamenta o inciso XII parte final, do art. 5º da CF. 

Em seguida, no segundo capítulo o estudo se centralizará na teoria geral da 

prova penal, versando sobre a relação entre o processo penal, prova e verdade. 

Abordará os princípios a ela inerentes e a eficácia probatória dos meios de obtenção 

de provas. Pretende-se, ainda, verificar a teoria da árvore dos frutos envenenados e 

a garantia de (in) admissibilidade das provas obtidas por meio ilícito, com especial 

destaque ao princípio da proporcionalidade, 

No terceiro capítulo, a título de encerramento do presente trabalho verificar-

se-á a aplicabilidade da teoria da serendipidade no processo penal brasileiro, assim 

como seu conceito e natureza jurídica. Busca-se, além disso, a valoração do 

conhecimento fortuito de provas relativas a interceptação em face de terceiros e 

diante de fatos não previstos no ato da decretação da medida. 

Logo, para o desenvolvimento foram consultados livros e artigos científicos, 

encontrados na biblioteca das Faculdades Integradas de Ourinhos, bem como 

análise de jurisprudência dos tribunais pátrios, que foram apreciados e interpretados 

ás luz da presente linha de pesquisa, principalmente no que diz respeito a prova 

penal e seus pormenores.  

Consultas foram realizadas, ainda, a partir de fontes eletrônicas disponíveis 

na rede de internet, como forma de complementar materiais coletados, permitindo o 

confronto entre dados tradicionais e eletrônicos, bem como à apreciação da 

legislação pátria foram abordados os seguintes diplomas, dentre outros, a 

Constituição da República Federativa do Brasil, Legislação Penal, Código de 

Processo Penal  

Por fim, a metodologia de pesquisa adotada foi a análise teórico-empírica, 

isto é, a interpretação dos elementos e informações obtidas por meio da análise, 

coleta e interpretação de livros, artigos, estudos e demais materiais disponíveis. 
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2 INTERCEPTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS 

 

Os textos constitucionais anteriores ao atual, sendo este último promulgado 

em 1988, asseguravam, sem qualquer espécime de restrição, a inviolabilidade das 

comunicações telefônicas, em especial, a Constituição de 19671, em que o sigilo 

telefônico era regra, sem quaisquer reservas constitucionais. O texto constitucional 

de 1969, com redação dada pela Emenda à Constituição nº 1, de 17 de outubro de 

1969, seguia no mesmo sentido, isto é, contemplava a inviolabilidade do sigilo das 

comunicações, sem prever qualquer exceção.  

A par disso, vigorava o Código Brasileiro de Telecomunicações (Lei nº 

4.117/62), que estabelecia que o conhecimento dado ao juiz competente, mediante 

requisição ou intimação, não constituía violação de telecomunicações2. Dessa 

forma, referido dispositivo passou a ser objeto de discussões doutrinárias e 

jurisprudenciais que sustentavam, sobretudo, a compatibilidade deste para com o 

texto constitucional, vez que os direitos e garantias com previsão no sistema jurídico 

não se revestem de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse 

público justificariam a requisição judicial para o fim de interceptação sem, contudo, 

lesá-los.  

Citado texto normativo, Lei nº 4.117/62, foi derrogado pela atual Lei Geral de 

Telecomunicações de 1997 (Lei nº 9.472/97), com alterações provenientes da Lei nº 

9.986/2000. Com efeito, o legislador constituinte de 1988, visando pôr fim à 

polêmicas relativas ao sigilo das comunicações telefônicas, instituiu-lhes restrições e 

ressalvas, de acordo com o art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal: 

 

Art. 5º [...] XII – é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações 
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último 
caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para 
fins de investigação criminal ou instrução processual penal.  
 

Instaurou-se nova polêmica, no tocante à recepção, ou não, pela nova Carta, 

do previsto no Código Brasileiro de Telecomunicações, defronte a necessidade de 

um estatuto jurídico específico e regulamentador, visto que o dispositivo 

                                                           
1 Art. 150. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: [...] §9º - São invioláveis a correspondência e o sigilo das telecomunicações telegráficas e 
telefônicas. 
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supramencionado se classifica como sendo de eficácia limitada e aplicabilidade 

indireta, pois reclama a atuação do legislador infraconstitucional para regulamentar 

a matéria.  

O STF, por fim, após formulação de correntes doutrinárias distintas e 

pronunciamentos judiciais divergentes, por meio de decisão proferida no HC 73.351-

4/SP3, findou, por maioria dos votos, pela não recepção do referido artigo, 

resultando na imprescindibilidade de criação de lei específica para dar eficácia ao 

texto constitucional. Por conseguinte, todas as modalidades de interceptações a 

partir de 1988, por ausência de regulamentação legal, não seriam admitidas até a 

edição da norma específica, ainda que determinadas por ordem judicial.  

Cumpre ressaltar que em decisão anterior à prolação de mencionado aresto, 

isto é, no julgamento do HC 69.912/RS4, cujo relator fora o Ministro Sepúlveda 

Pertence, a Suprema Corte já havia decidido no mesmo sentido acerca da 

inconstitucionalidade da interceptação de comunicações telefônicas, nos termos do 

art. 5º, inciso XII, da CF, à medida que reclama pela “interpositio legislatoris – não 

opera, em plenitude, no plano jurídico, e no que concerne à possibilidade das 

interceptações telefônicas, todas as suas consequências e virtualidades eficaciais.”.  

Portanto, sobreveio em 24 de julho de 1996 a Lei nº 9.296, visando disciplinar 

as interceptações de comunicações entre pessoas, constituindo, para tanto, critérios 

e limites a serem observados no procedimento investigatório. Ressalvando o art. 10 

do novel Estatuto, que configura uma novatio legis incriminadora, os demais artigos 

possuem natureza eminentemente processual, o que a termos do contido no art. 2º 

do Código de Processo Penal possuem aplicação imediata, em respeito ao princípio 

tempus regit actum. A respeito da nova legislação, Luiz Flávio Gomes e Silvio Maciel 

ensinam que:  

 

A Lei das Interceptações (Lei 9.296/1996), embora conte com algumas 
falhas, trouxe um conjunto normativo relativamente suficiente para se 
equilibrar o interesse público da persecução penal com os direitos 
fundamentais das pessoas (privacidade, intimidade, honra, etc. (2014, p. 
101). 
 

                                                                                                                                                                                     
2 Art. 57. Não constitui violação de telecomunicação: [...] II – o conhecimento dado: [...] e) ao juiz 
competente, mediante requisição ou intimação deste. [..] 
3 STF – HC: 73.351-4 SP, Relator: ILMAR GALVÃO, Data do Julgamento: 19.03.1999, Primeira 
Turma. 
4 STF – HC: 69.912-0 RS, Relator: SEPÚLVEDA PERTENCE, Data do Julgamento: 30.06.1993, 
Tribunal Pleno. 
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Em que pese à edição da norma específica regulamentadora, faz-se 

imprescindível destacar os acontecimentos atuais, os quais se dispuseram perante a 

sociedade de modo a instaurar, novamente, a controvérsia quanto à legalidade das 

interceptações telefônicas, uma vez tornam-se violadoras dos direitos fundamentais 

concernentes à intimidade e à privacidade do indivíduo, além de transgredir as 

garantias da não autoincriminação e da presunção de inocência.  

Neste contexto, é recorrente na mídia divulgação de delitos que envolvem, 

em especial, formas organizadas e graves de criminalidade, razão pela qual revela-

se a importância do presente estudo que busca demonstrar a validade das provas 

relativas à prática de ilícitos penais, principalmente as encontradas por acaso em 

meio à interceptação de comunicações pessoais e a sua validade, ante a 

relativização de direitos fundamentais.   

 

2.1 Fundamentos constitucionais implícitos de proteção à comunicação 

telefônica 

 

Como é cediço, a Constituição Federal dispõe acerca da inviolabilidade do 

sigilo das comunicações telefônicas, a termos do contido no art. 5º, inciso XII, ipsis 

litteris: 

 

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. 
 

O sigilo das comunicações telefônicas integra o rol dos direitos fundamentais 

do indivíduo garantidos pela Lei Maior, direitos estes que possuem como escopo 

impor limites à atuação do poder estatal, visando a proteção à dignidade da pessoa 

humana e, por conseguinte, o sustentáculo do Estado Democrático de Direito.  

Importante destacar que o homem, por ser racional, carece de comunicação 

para com seus iguais para pleno desenvolvimento de suas faculdades, motivo pelo 

qual a comunicação é reconhecida e protegida juridicamente.  

Por outro lado, mencionado dispositivo constitucional refere-se a uma reserva 

legal qualificada, sobretudo, aos direitos e garantias fundamentais, pois como 

ensina Gilmar Mendes: 
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Com efeito, tal como se depreende do texto constitucional, autoriza-se a 
interceptação telefônica para fins de investigação criminal ou de instrução 
processual penal, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma da lei (CF, 
art. 5º, XI). Tem-se aqui típica reserva legal qualificada, na qual a 
autorização para intervenção legal está submetida à condição de destinar-se 
à investigação criminal ou à instrução processual-penal (2015, p. 552). 

 

Inclusive, o próprio texto normativo fixa os elementos mínimos para se admitir 

a relativização das restrições ao sigilo das comunicações telefônicas, quais sejam o 

tipo, a finalidade e o meio de intervenção autorizado por ordem judicial 

fundamentada, no tocante, as hipóteses e na forma em que a legislação definir, a 

fim de investigação criminal ou instrução processual penal.  

Leciona Antonio Scarance Fernandes sobre o sigilo das comunicações:  

 

Em suma, o segredo é o que o que não pode ser revelado, ou seja, o 
conteúdo da informação; o sigilo é o meio de proteção do segredo a fim de 
não ser revelado; a violação do sigilo consiste na divulgação do segredo 
(2002, p. 93).  

 

Em outras palavras, o sigilo compreende uma modalidade de proteção a um 

segredo, o que acarreta no amparo ao direito à intimidade do indivíduo. Entende-se 

por segredo o direito pelo qual terceiros não contemplem acesso à privacidade 

individual. Todavia, a comunicação em geral, seja entre presentes, seja entre 

ausentes, é inviolável por essência, no entanto, passíveis de relativização quando 

houver a incidência de interesse público, por ordem judicial nos termos em que a 

legislação estabelecer. Portanto, o amparo à comunicação telefônica pode ser 

extraído de outros direitos e garantias fundamentais, notadamente a liberdade de 

manifestação de pensamento, direito à intimidade e à vida privada e, ainda, o direito 

à não autoincriminação.  

Os representantes da população francesa, reunidos em Assembleia Nacional, 

reconheceram e declararam em 1789, após a queda do absolutismo, a Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão, objetivando apresentar uma ordem pública 

mundial em respeito à dignidade da pessoa humana. O aludido diploma assegura 

em seu art. 11 a liberdade de comunicação do homem5.  

No Brasil, a liberdade de manifestação do pensamento é assegurada pelo art. 

5º, inciso IV, da CF. O direito à manifestação do pensamento é inerente ao ser 

                                                           
5 Art. 11. A livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. 
Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos 
desta liberdade nos termos previstos na lei. 
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humano e se encontra intimamente ligado à liberdade de comunicação, em razão de 

que, por meio desta, pode levar seu pensamento a uma pluralidade de sujeitos. A 

liberdade das comunicações e a liberdade de expressão de pensamento distinguem-

se pelo destinatário, como assegura Ada Pellegrini Grinover: 

 

A liberdade de manifestação do pensamento não tem destinatário certo, 
enquanto que a liberdade de comunicação tem destinatário determinado, 
porque há interesse de que se mantenha em segredo o conteúdo da 
comunicação, que é protegido pelo sigilo (1982, p. 193). 
 

A liberdade de comunicação afigura-se como liberdade jurídica, como um 

direito subjetivo de se comunicar para com pessoa determinada. Alternativamente, a 

liberdade de manifestação do pensamento conta com aspectos positivos e 

negativos, isto é, poder de se comunicar ou não, poder de manifestar o pensamento 

ou não.  

No que concerne ao direito à intimidade, em síntese, este é expressamente 

tutelado no art. 5º, inciso X, da CF, de tal sorte que, ao garantir a inviolabilidade da 

intimidade, implicitamente assegura-se que o sigilo das comunicações é inviolável, 

visto que decorrentes destas. O direito à intimidade, portanto, encontra-se atrelado 

ao direito ao segredo, como acima retratado. Neste sentido, preconiza Ada Pellegrini 

Grinover que “o sigilo da correspondência e das comunicações é, portanto, uma 

expressão do direito à intimidade, genericamente entendido” (1982, p. 194). 

Por outro lado, quanto ao direito à não autoincriminação, direito este previsto 

no art. 8º, item 2º, alínea “g” da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 

assegura-se que:  

 

2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua 
inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o 
processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes 
garantias mínimas: [...] g. direito de não ser obrigado a depor contra si 
mesma, nem a declarar-se culpada [...] 
 

Importante ressaltar que mencionada Convenção é popularmente conhecida 

como Pacto de São José da Costa Rica, incorporada ao ordenamento jurídico 

brasileiro por meio do Decreto n. 678, de 1992. Uma vez que se apresenta de modo 

inferior à Constituição Federal, todavia superior à legislação infraconstitucional, lhe é 

atribuído o caráter de supralegalidade frente ao ordenamento nacional. 
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O direito à não incriminação advém do princípio nemo tenetur se detegere, 

respeitável garantia que assegura ao indivíduo o direito de não produzir provas 

contra si mesmo. O direito ao silêncio, pois, é proveniente deste, ao passo que é 

permitido ao acusado o silêncio, no momento em que é interrogado a respeito de 

eventual ilícito penal. Assim, sua finalidade consiste na preservação da liberdade 

moral do indivíduo perante a autoridade. Por fim, conclui Ada Pellegrini Grinover 

sobre o princípio da não produção de provas no âmbito penal: 

 

o princípio nemo tenetur se detegere não se entende aplicável, pela doutrina 
dominante, à interceptações: nestas, o sujeito não está em confronto direto 
com a autoridade, não é por ela solicitado a responder, nem sofre pressões 
de qualquer espécie, já eu não há constrição no telefonema e o instrumento 
é utilizado na mais ampla liberdade (1982, p. 199-200). 
 

No entanto, é importante considerar que a não autoincriminação constitui um 

direito constitucional muito mais amplo, não se restringindo apenas ao direito de 

permanecer em silêncio, o que se justifica como sendo apenas uma de suas 

vertentes. A não autoincriminação pode ser reconhecida no momento em que o 

acusado não comparece ao interrogatório policial ou, ainda, apresenta negativa de 

prática do delito e outras hipóteses. 

Na persecução penal, o Estado busca, por meio da captação das 

comunicações telefônicas, a obtenção de provas para formação da opinio delicti. 

Notável, portanto, que as interceptações violam aludido direito, motivo pelo qual o 

mesmo serve como verdadeiro parâmetro às autorizações, quando não são 

indispensáveis. Assim, ao contrário do que preconiza a doutrina elencada, em que 

pese à ausência de pressão ou presença física da autoridade, não há a 

descaracterização do real objetivo que se traduz na busca de provas contra os 

interlocutores.  

O atual sistema constitucional brasileiro não é composto eminentemente por 

direitos ou garantias absolutas, em razão de que é fundamental a imposição de 

limitações recíprocas aos direitos subjetivos, com intuito de coexistência social 

harmônica. A fim de exemplificar o caráter relativo dos direitos fundamentais 

verifica-se que a própria Constituição Federal admite a relativização do direito à vida 

nos casos de guerra declarada6.  

                                                           
6Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
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 Clara, neste sentido é a lição de Renato Brasileiro de Lima: “todos os direitos 

fundamentais devem ser submetidos a um juízo de ponderação quando entram em 

rota de colisão com outros direitos fundamentais, preponderando aquele de maior 

relevância” (2015, p. 719).  

Com efeito, as restrições aos direitos fundamentais resultam da necessidade 

de buscar harmonia entre os direitos fundamentais do indivíduo para com os direitos 

provenientes da coletividade. Ante a colisão dos direitos fundamentais, ora 

retratados, o método da ponderação por meio da aplicação do princípio da 

proporcionalidade é a garantia que as medidas necessárias adotadas serão as de 

menor gravidade aos direitos inerentes aos cidadãos. 

A interceptação telefônica das comunicações entre as pessoas é 

verdadeiramente uma reserva legal retratada pela Lei Maior. Dessa forma, os 

direitos fundamentais, ora garantidos, são plenamente relativizados frente a este 

instituto, eis que a própria Constituição assegura em seu art. 5º, inciso XII. Neste 

sentido passaremos a análise da ressalva contida neste dispositivo, no tocante, a 

análise das hipóteses e na forma que a Lei nº 9.296/96 a estabelece.  

 

2.2 Delimitação do objeto da Lei nº 9.296/96 

 

A interceptação lato sensu, sob análise da perspectiva jurídica, constitui um 

espécime de interferência, cuja finalidade se traduz na colheita de informações por 

meio das comunicações telefônicas. Neste sentido: “na lei, a expressão tem outro 

sentido, qual seja, o de captar a comunicação telefônica, tomar conhecimento, ter 

contato com o conteúdo dessa comunicação enquanto ela está acontecendo” 

(GOMES; MACIEL, 2014, p.24).  

A Lei nº 9.296/96 salienta como seu objeto “a interceptação das 

comunicações telefônicas, de qualquer natureza”, em conformidade com o disposto 

no art. 1º. O legislador, ao dispor acerca da proteção às comunicações de qualquer 

natureza, contempla a evolução da tecnologia contemporânea, vez que não se 

restringe, tão somente, às comunicações por telefone.  

Com efeito, assegura Renato Brasileiro de Lima que:  

 

                                                                                                                                                                                     
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XLVII – não haverá penas: a) de 
morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX;  
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a expressão comunicação telefônica não deve se restringir ás comunicações 
por telefone. Por força de interpretação progressiva, a expressão 
comunicação telefônica deve também abranger a transmissão, emissão ou 
recepção de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou 
informações de qualquer natureza, por meio de telefonia, estática ou móvel 
(celular). Por conseguinte, é possível a interceptação de qualquer 
comunicação via telefone, conjugada ou não com a informativa, o que 
compreende aquelas realizadas direta (fax, modens) e indiretamente 
(internet, e-mail, correios eletrônicos) (2015, p. 732). 
 

Dessa forma, a interpretação deve-se dar de maneira progressiva, justamente 

para o fim de considerar o desenvolvimento tecnológico e da informática nos dias 

atuais. Em observância e em estrito cumprimento aos requisitos legais, a 

interceptação das comunicações é plenamente válida sobre qualquer das 

modalidades existentes, seja por telefone ou via independente, seja por caracteres 

ou imagens, uma vez que os órgãos responsáveis pela persecução penal não 

podem ficar alheios aos avanços tecnológicos-culturais, já que se apresentam como 

importante instrumento de busca da verdade. 

Em que pese às posições doutrinárias em contrário, observa-se que a 

inconstitucionalidade não recai sobre o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 

9.296/967, visto que não há qualquer infração à Lei Maior.  

Nesta perspectiva, lecionam Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar:  

 

Pelas razões já expostas, notadamente em face da necessidade de 
interpretação progressiva dos enunciados normativos, entendemos que não 
há inconstitucionalidade na legislação em tela. Note-se que, a cada dia, se 
torna mais comum a comunicação através de mensagens de texto, via 
telefonia celular (aplicativos etc.), que propriamente através de conversa 
telefônica em sentido estrito. Ademais, a Constituição Federal faz menção à 
interceptação telefônica e à de dados, o que é suficiente para sustentar a 
constitucionalidade do dispositivo e da interpretação que dele decorre. 
Entendemos que não é sequer necessário invocar o fundamento de que os 
direitos individuais não são absolutos, para se atestar que não há 
inconstitucionalidade na previsão do parágrafo único, do art. 1º, da Lei nº 
9.296/1996 (2016, p. 1023). 
 

Vicente Greco Filho retrata a sua mudança de posicionamento para o fim de 

reconhecer a constitucionalidade do dispositivo, com fundamento centrado no 

conceito das comunicações entre as pessoas, visto que, se é por meio digital, não 

deixam de ser consideradas como dados, tampouco deixam de ser comunicação 

telefônica propriamente dita, que é o objeto de proteção constitucional. 

Corroborando com suas palavras:  

                                                           
7 Art. 1º [...] Parágrafo único. O disposto nesta Lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações 
em sistemas de informática e telemática. 
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O texto, portanto, não é inconstitucional como sustentamos anteriormente, 
mas tem de ser interpretado de maneira a ser admissível a interceptação de 
dados enquanto instrumento de comunicação entre duas pessoas, não 
importa se via analógica ou digital, ou se o aparelho se chama telefone, 
pager, ou se é via rede mundial de computadores, como o VOIP (Voice over 
Internet Protocol) (2015, p. 33). 

 

Entre outros pretextos, Gustavo Henrique Badaró ensina que em 1988 era 

inimaginável o avanço da internet, assim sendo, não se pode considerar uma norma 

constitucional isolada de seu contexto histórico, social e político: 

  

Uma interpretação literal, que feche os olhos para o avanço da técnica, 
possibilitará o desenvolvimento de uma criminalidade moderna, em especial 
para a prática de crimes mais sofisticados, que poderá planejar livremente 
seus delitos pela troca de correspondência eletrônica ou mediante 
transferência de dados por sistemas de telemática (2016, p. 508). 
 

Por outro lado, não se deve confundir os conceitos relativos à interceptação 

com escuta telefônica, muito menos com gravação telefônica. Isto porque se trata 

de conceitos díspares e dotados de regimes jurídicos distintos, motivo pelo qual o 

conceito de “interceptação”, ora contemplado pelo artigo primeiro da legislação em 

pauta, é, com frequência, objeto de discussão nos tribunais e na doutrina.  

Nas lições de Luiz Flavio Gomes e Silvio Maciel, o instituto da interceptação, 

em sentido estrito, “consiste na captação da comunicação telefônica por um terceiro, 

sem o conhecimento de nenhum dos comunicadores” (2014, p. 24). Assim, a 

interceptação telefônica configura-se a partir de três protagonistas, quais sejam: dois 

interlocutores e um interceptador que capta a conversação, sem prejuízo de que a 

captação da conversação, por esse último, se dê sem o consentimento de ambos os 

interlocutores.  

Em contrapartida, a escuta telefônica corresponde à captura da conversação 

por terceiro, com o conhecimento e consentimento de um dos comunicadores e 

desconhecimento do outro. A título de exemplo, suponha-se que os familiares da 

pessoa sequestrada ou da vítima de extorsão mediante sequestro autorizem que 

terceiro efetive a intervenção da comunicação, ou seja, que proceda o 

acompanhamento auditivo da comunicação para com os agentes do delito.  

Outra possibilidade que vem sendo apontada pela doutrina é a gravação 

telefônica verificada na hipótese em que não há a efetiva intervenção de um terceiro 

na conversa alheia. Isto é, um dos interlocutores grava a própria conversa, sem o 
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conhecimento do outro, o que justifica o tratamento como gravação clandestina 

pelos doutrinadores. 

O STJ, no julgamento do HC 161.053/SP8, já se manifestou quanto às 

distinções existentes entre os institutos, nos seguintes termos: 

 

A interceptação telefônica é a captação de conversa feita por um terceiro, 
sem o conhecimento dos interlocutores, que depende de ordem judicial, nos 
termos do inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal. 2. A escuta é a 
captação de conversa telefônica feita por um terceiro, com o conhecimento 
de apenas um dos interlocutores, ao passo que a gravação telefônica é feita 
por um dos interlocutores do diálogo, sem o consentimento ou por ciência do 
outro. 

 

Todavia, o registro da conversação realizado por meio da gravação telefônica 

é, em regra, lícito e independe de prévia autorização judicial, em conformidade ao 

julgamento proferido pelo STJ no AgRg nos EDcl no REsp 815.787/SP9 em que se 

decidiu que: 

 

A gravação telefônica realizada por um dos interlocutores sem o 
consentimento do outro é lícita e pode ser validamente utilizada como 
elemento de prova, uma vez que a proteção conferida pela Lei n. 9.296/1996 
se restringe às interceptações de comunicações telefônicas.  
 

Neste sentido, Geraldo Prado ensina que:  

 

Não há licitude na gravação de conversa telefônica por um dos 
interlocutores e assim também na sua divulgação sem consentimento do 
outro, desde que haja justa causa. Os familiares que negociam o preço do 
resgate por telefone com os agentes podem legitimamente gravar a 
conversa e a gravação será admitida no processo. O sigilo se dissipará e a 
prova produzida dessa maneira será válida. (2012, p. 50-51) 
 

É da essência da interceptação a presença de um terceiro que, por via de 

consequência, passa a ter ciência do conteúdo da comunicação alheia. Para Luiz 

Francisco Torquato Avolio, o instituto da interceptação corresponde, em síntese a: 

 

uma conduta que só pode ser praticada por um “terceiro” – o fator terzeità, 
do dizer dos juristas italianos –, conceito fundamental para a compreensão 
dos institutos jurídicos afins como o impedimento, a interrupção, a simples 
gravação e a escuta das comunicações telefônicas (p. 166, 2010). 
 

                                                           
8 STJ – HC: 161.053 SP, Relator: JORGE MUSSI, Data do Julgamento: 27.11.2012. Quinta Turma.  
9 STJ – AgRg nos EDcl no REsp 815787 SP, Relator: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data do 
Julgamento: 14.05.2013. Quarta Turma. 
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A doutrina vivencia, hoje, manifesta discussão acerca da expressão 

“interceptação”, contida no art. 1º da Lei em tela, notadamente, se essa englobaria 

as modalidades concernentes à interceptação e à escuta telefônica, ou o dispositivo 

restringe-se a designar apenas a interceptação telefônica propriamente dita.  

Luiz Francisco Torquato Avolio sustenta que o legislador se limitou a tratar da 

interceptação telefônica stricto sensu (2010, p. 168). No mesmo sentido é o 

entendimento de Vicente Greco Filho (2015, p. 23), que fundamenta seu 

posicionamento na ausência de regulamentação da escuta telefônica no âmbito do 

inciso XII do art. 5º da CF.  

Em sentido contrário, Luiz Flavio Gomes e Silvio Maciel entendem que são 

objetos de apreciação da Lei a interceptação em sentido estrito e a escuta telefônica 

(2014, p.25), visto que o fato de um dos comunicadores ter ciência da captação, não 

é capaz de afastar a interceptação, haja vista que está presente a figura do terceiro 

interceptador.  

A propósito, os Tribunais Superiores adotam o posicionamento da ausência 

de regulamentação da escuta telefônica pela Lei em vigor. Nesta perspectiva, estão 

os HC 75.261/MG10 do STF e, ainda, o HC 161.053/SP11 prolatado pelo STJ. 

Portanto, argumenta Luiz Francisco Torquato Avolio que a escuta telefônica 

deveria obter um tratamento jurídico diferenciado, vez que a violação à garantia 

constitucional da intimidade é demasiadamente reduzida, ipsis litteris:  

 

Sendo a nota distintiva entre as duas figurar o consentimento de uma das 
partes, presente apenas na escuta, esta haveria de merecer tratamento 
diferenciado, dada a menor dose de sacrifício da garantia da intimidade 
envolvida, que, no caso, resumir-se-ia à da parte que não detém 
conhecimento sobre a captação de suas conversas já que a outra abriu 
mão, voluntariamente, da garantia do sigilo telefônico. (2012, p. 168) 
 

As escutas telefônicas mereceriam tratamento mais adequado, de modo a 

possibilitar maior agilidade e eficácia à persecutio criminis, justamente em razão da 

violação da garantia ser diminuta, visto que um dos interlocutores a permitiu de 

forma voluntária. No entanto, por ora, como leciona Renato Brasileiro de Lima: 

 

Independentemente da posição doutrinária a ser adotada, certo é que a 
realização de escuta telefônica poderá ser determinada pela autoridade 

                                                           
10 STF – HC: 75.261, Relator: OCTAVIO GALLOTTI, Data do Julgamento: 22.08.1997, Primeira 
Turma 
11 STJ – HC: 161.053 SP, Relator: JORGE MUSSI, Data do Julgamento: 27.11.2012. Quinta Turma. 
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judiciária sempre que houver justa causa, por força do princípio da 
proporcionalidade [...] (2015, p. 726).  

 

Observa-se, por fim, que as demais modalidades de apreensão das 

comunicações, vale dizer, interceptação ambiental, escuta ambiental e gravação 

ambiental não são contempladas pela Lei regulamentadora do inciso XII, parte final 

do art. 5º da CF, em razão de não haver comunicação telefônica na sua essência, 

restringindo-se, tão somente, à conversa ambiente.  

 

2.3 Requisitos para intercepção telefônica 

 

A interceptação telefônica é meio de investigação de prova, isto é, meio de 

obtenção de prova, em que através das informações contraídas por meio da 

realização da medida, possibilita-se aferir conteúdo probatório que demonstra a 

materialidade de uma infração penal. 

Todavia, importante demonstrar que referida assertiva não comporta em 

entendimento doutrinário unânime, isto porque Nestor Távora e Rosmar Rodrigues 

Alencar (2016) ensinam que a interceptação telefônica pode se apresentar, a 

depender do seu conteúdo e finalidade, como: a) meio de prova, visto que seu 

resultado pode servir, diretamente, à prova da infração penal; b) meio de obtenção 

de prova, quando por meio das informações obtidas for possível chegar às provas 

que demonstrem a materialidade do delito ou; c) fonte de prova, em que se 

considera a estrutura técnica da interceptação, a proporcionar resultados que 

poderão ser úteis à investigação ou ao processo.  

Esclareça-se, conquanto, que a luz do presente estudo a interceptação será 

apreciada como meio de obtenção de prova. Logo, substancial a análise das 

formalidades indispensáveis à concessão da medida, visto que diretamente ligado 

com o conhecimento fortuito de provas, tema central do presente trabalho. A 

Constituição Federal, em especial o disposto no art. 5º, inciso XII, dispõe que a 

interceptação telefônica está condicionada a pressupostos, quais sejam: a) ordem 

devidamente fundamentada; b) nas hipóteses e na forma em que a lei estabelecer; 

c) para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.  

Observa-se a exclusividade dada ao Poder Judiciário para decretação da 

interceptação das comunicações telefônicas, a qual deve ser precedida de decisão 

devidamente fundamentada, sob pena de nulidade, de acordo com o art. 93, inciso 
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IX, da CF. A autorização judicial prévia, necessária e fundamentada, é 

imprescindível para autorização da medida, razão pela qual o legislador optou por 

definir como crime a interceptação realizada sem prévia autorização judicial, nos 

termos do art. 10 da Lei nº 9.296/9612. Neste sentido, leciona a doutrina que o 

ordenamento pátrio adotou: 

 

um sistema de controle judicial prévio da legalidade da referida medida 
(cláusula de reserva de jurisdição), o que significa que, em nenhuma 
hipótese, poderá a autoridade policial ou o Ministério Público determinar a 
interceptação, submetendo-se a posterior controle judicial da legalidade 
(LIMA, 2015, p. 740).  
 

O juiz competente para emitir aludida ordem deve ser aquele dotado de 

jurisdição penal, sob pena, igualmente, de incorrer nas sanções relativas à nulidade 

penal. A par disso, prossegue Renato Brasileiro de Lima (2015) afirmando que a 

verificação do juízo criminal competente para analisar o pedido de decretação da 

interceptação deve-se dar por meio da aplicação da teoria do juízo aparente. 

Nesta perspectiva, o STF, no julgamento relativo ao HC 110.496/RJ13, 

afirmou que a prova obtiva por meio da realização da interceptação telefônica pode 

ser ratificada na hipótese de restar demonstrado que foi determinada por juízo 

aparentemente competente ao tempo da decisão. Isto é, por exemplo, quando no 

momento da decretação da medida, a autoridade judiciária não obtém condições 

aptas de cientificar-se acerca da abrangência da investigação, relativamente, se 

atingirá alguém investido com prerrogativa de foro.  

Por outro lado, no tocante às hipóteses e na forma em que a lei estabelecer, 

verificar-se-á mais adiante o tratamento dado à presente restrição a direito 

fundamental, regulamentada pela Lei nº 9.296/96. Por fim, a ordem constitucional 

indica como último requisito a autorização da medida, condicionando sua realização 

para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 

De acordo com Antonio Scarance Fernandes (2002, p. 99) e Gustavo 

Henrique Badaró (2016, p. 511), a interceptação telefônica possui natureza cautelar, 

isto porque, visa assegurar a eficiência da atividade probatória, conservando, para 

fins processuais, o conteúdo de uma conversa telefônica. Cuida-se, neste sentido, 

                                                           
12 Art. 10. Constitui crime realizar interceptação de comunicação telefônicas, de informativa ou 
telemática, ou quebrar segredo de Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados 
em lei. Pena: reclusão, de dois a quatro anos, e multa.  
13 STF – HC: 110.496 RJ, Relator: GILMAR MENDES, Data do Julgamento: 09.04.2013. Segunda 
Turma. 
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de um meio de apreensão probatório impróprio, pois não há a apreensão 

propriamente dita, e sim, tão somente, a gravação da conversa por meio da qual se 

viabiliza sua fiel reprodução, de modo a possibilitar seu conhecimento. A 

transmissão da comunicação telefônica é o objeto da interceptação. Assim, a 

interceptação telefônica está inserida na classe das denominadas cautelares 

conservativas. 

Em face de sua natureza cautelar, a referida medida não será admitida 

quando não estiverem presentes o fumus comissi delicti e o periculum in mora. É 

cabível a interceptação telefônica, tão somente, quando houver a incidência de 

ambos os pressupostos, sejam constitucionais, sejam os previstos junto à legislação 

especial, visto que se tratam de requisitos cumulativos. Uma vez constatada a 

ausência de qualquer um deles, restará configurada a ilicitude da prova. Neste 

sentido, Luiz Flávio Gomes e Silvio Maciel afirmam que: 

 

Além dos três requisitos constitucionais exigidos pelo art. 5º, XII, CF/1988, é 
necessário, ainda, para a licitude das interceptações, estarem presentes, 
cumulativamente, os pressupostos deste art. 2º. São pressupostos mínimos 
de garantia, ou seja, de que a interceptação telefônica não será empregada 
em qualquer caso e sem critérios seguros (2014, p. 95).  
 

Acerca do exposto, o legislador infraconstitucional optou por formular 

requisitos negativos, isto é, ao invés de indicar em que casos e mediante quais 

requisitos ocorrerá a interceptação telefônica, previu junto ao art. 2º da Lei nº 

9.296/96 as hipóteses em que não se pode autorizar a realização da interceptação. 

Cumpre ressaltar que a postura adotada pelo legislador é amplamente criticável na 

doutrina, conforme as lições de Vicente Greco Filho: 

 

Lamentável, porque a redação negativa sempre dificulta a intelecção da 
vontade da lei e mais lamentável ainda porque pode dar a entender que a 
interceptação seja a regra, ao passo que, na verdade, a regra é o sigilo e 
aquela, a exceção (2015, p. 35). 
 

Logo, no inciso I do dispositivo supramencionado, indica o legislador que não 

será admitida a interceptação telefônica quando não se constatar a existência de 

“indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal”. Com efeito, o 

fumus comissi delicti caracteriza-se a partir da presença de duas exigências, quais 

sejam a probabilidade da autoria e a probabilidade da ocorrência de um delito à sua 

materialidade. 
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Imprescindível a presença de indícios prévios, dados objetivos conhecidos 

que vão além de mera suspeita. Deve-se aferir a viabilidade real da punição diante 

dos fatos investigados. “Se a interceptação não repousasse sobre um fato delituoso 

certo e determinado, daria margem a abusos, ferindo-se de morte a garantia do 

sigilo telefônico” (AVOLIO, 2012, p. 183).  

O periculum in mora, também conhecido por periculum in libertatis no âmbito 

criminal, vem ordenado pela expressão contida no inciso II do artigo em estudo, uma 

vez que a prova a ser aferida por meio da interceptação não pode ser realizada por 

outros meios disponíveis. Importante ressaltar que o aludido dispositivo deve ser lido 

em consonância com o art. 4º, caput, da Lei nº 9.296/96, in verbis: “O pedido de 

interceptação de comunicação telefônica conterá a demonstração de que a sua 

realização é necessária à apuração de infração penal [...]”.  

Dessa forma, a interceptação deve ser compreendida como ultima ratio, isto 

porque só será deferida no momento em que se constatar a inviabilidade da 

constatação da prova por demais meios probatórios, previstos no ordenamento 

pátrio. Diante disso, observa-se o posicionamento adotado pelo constituinte, ou seja, 

a regra é a preservação do direito fundamental à intimidade, o sigilo das 

comunicações telefônicas e telemáticas. O perigo deve resultar de evidente demora 

na tomada da providência hábil a salvaguardar interesse processual ou 

propriamente um direito. Em suma, lecionam Luiz Flavio Gomes e Silvio Maciel que 

“Deve ficar evidenciado que sem a interceptação há sério risco de se perder a 

prova” (2014, p. 99). 

Destaque-se, portanto, que apontado requisito vem ao encontro do princípio 

da necessidade, uma vez que se deve adotar os meios de provas menos lesivo aos 

direitos fundamentais do indivíduo, ou seja, a intervenção deve ser mínima. As 

medidas a serem adotadas devem comportar menos gravosas, razão pela qual a 

interceptação será decretada apenas quando for possível aferir-se a sua 

indispensabilidade. A interceptação telefônica, portanto, é um meio de prova 

subsidiário.  

Ressalte-se que a jurisprudência pátria caminha no sentido de que a 

denúncia anônima não é hábil, exclusivamente, a autorizar a decretação da aludida 

medida. O STJ, ao julgar o HC 64.096/PR14, pelo relatório do Ministro Arnaldo 

                                                           
14 STJ – HC: 64.096 PR, Relator: ARNALDO ESTEVES LIMA, Data do Julgamento 04.08.2008. Quinta 
Turma. 



27
 

Esteves Lima, e o STF, ao apreciar o HC 108.147/PR15, de relatoria da Ministra 

Carmen Lúcia, sustentaram referida premissa de que a denúncia anônima, por 

essência, não é apta à determinação da interceptação, visto que resulta na ilicitude 

da prova obtida e, por conseguinte, das provas dela decorrentes.  

Como último requisito negativo a legislação dispõe que não se admitirá a 

interceptação quando “o fato investigado constituir infração penal punida, no 

máximo, com pena de detenção”, redação esta dada pelo inciso III do art. 2º, ora em 

comento. O fato investigado deve compor crimes punidos com pena de reclusão, 

não sendo admitido nas contravenções penais e nos crimes punidos com pena de 

detenção.  

Enfim, tão importante quanto a apreciação da regulamentação legal dada 

pela Lei nº 9.296/96, com relação aos requisitos para a autorização da medida, é a 

análise do procedimento probatório para sua execução, visto que, como já retratado, 

a intimidade do cidadão é tida como regra no ordenamento jurídico nacional. Sob 

esta perspectiva, no momento da execução da interceptação é que se evidencia o 

encontro fortuito de provas, seja subjetiva ou objetivamente. 

 

2.4 Procedimento probatório 

 

O procedimento relativo à interceptação da comunicação entre as pessoas 

possui natureza jurídica de medida cautelar, como ora retratado. “Trata-se de 

medida cautelar inaudita altera pars, cuja decretação prescinde de prévia oitiva do 

investigado” (LIMA, 2015, p. 752). Assim, cuida-se de uma medida cautelar 

preparatória quando realizada na fase policial e, por outro lado, de medida cautelar 

incidental, na hipótese de ser efetivada perante o juízo, ou seja, durante a instrução 

processual. 

Com efeito, como prova cautelar, a interceptação opera sob os moldes do 

contraditório diferido, ou seja, realizado após a efetivação da medida, garantindo à 

parte interessada o direito de impugnar a prova. A garantia constitucional do 

contraditório e da ampla defesa jamais poderá ser suprimida em vista de qualquer 

procedimento legal a ser materializado, visto que constitui um dos pressupostos 

substanciais para a garantia do devido processo legal.  

                                                           
15 STF – HC 108.147 PR, Relator: CÁRMEM LÚCIA, Data do Julgamento 11.12.2012. Segunda Turma 
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Como é sabido, na hipótese de garantia do contraditório na sua forma 

antecipada, a produção da prova seria inútil, pois perderia a sua característica de 

espontaneidade, especificamente quando da comunicação entre as pessoas, que 

poderia ser facilmente manipulada por aqueles que visam burlar a Justiça. “O 

provimento que autoriza a interceptação tem natureza cautelar, visando assegurar 

as provas pela fixação dos fatos, assim como se apresentam no momento da 

conversa” (GRINOVER; FERNANDES; GOMES FILHO, 2004, p. 209).  

Da análise do disposto no art. 3º da Lei nº 9.296/9616 verifica-se que a 

medida será sempre decretada pelo membro do Poder Judiciário, podendo ser de 

ofício ou por meio de requerimento, seja pela autoridade policial, na investigação 

criminal, ou pelo representante do Ministério Público, tanto na fase investigativa, 

quanto durante a instrução criminal. Há relevante polêmica acerca deste dispositivo, 

no que se refere à possibilidade dada ao magistrado de decretação da medida junto 

à fase preliminar de investigação criminal, sob a alegação de violação do sistema 

acusatório. 

Leciona Vicente Greco Filho que: “dentro dos princípios que regem a atuação 

judicial e em caráter excepcional, não está excluída a possibilidade de o juiz 

determinar a interceptação de ofício” (2015, p. 53). Nesta perspectiva, quando 

indagado acerca da possibilidade de o juiz determinar a realização de provas 

durante a investigação criminal, justifica Luiz Francisco Torquato Avolio que: “não 

vislumbro aí a figura do juiz inquisidor, o processo cautelar pode ser utilizado 

sempre que necessário, e não ficaria o juiz impassível diante de eventual inércia do 

Ministério Público ou da autoridade policial” (2012, p. 194-195).  

Em vista destas considerações, conclui-se que o juiz não pode abrir mão de 

seus poderes instrutórios, em especial no processo penal, haja vista que se trata da 

indisponibilidade dos direitos, que é absoluta. Assim sendo: “O que o juiz não pode, 

por força do princípio da inércia da jurisdição, é iniciar a investigação ou a ação 

penal (nemo iudez sine actore) ” (AVOLIO, 2012, p.195). Todavia, importante 

destacar que encontra aguardando julgamento a ADI nº. 3.450, ajuizada pelo 

Procurador Geral da República, Claudio Fonteles, que visa pôr fim à presente 

discussão que recai sobre o art. 3º da Legislação em comento. 

                                                           
16 Art. 3º. A interceptação das comunicações telefônica ser determinada pelo Juiz, de ofício ou a 
requerimento: I – da autoridade policial, na investigação criminal; II – do representante do Ministério 
Público, na investigação criminal e na instrução processual penal.  
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Logo após, o legislador estabelece a forma do pedido de interceptação de 

comunicação telefônica (art. 4º da Lei nº 9.296/96), o qual deverá ser apresentado 

de forma escrita e conter a “demonstração que a sua realização é necessária à 

apuração de infração penal, com indicação dos meios a serem empregados”. 

Admite-se o pedido na forma verbal, no entanto sua autorização será condicionada 

à sua redução a termo. “Isso é imprescindível porque o procedimento da 

interceptação materializa-se em ‘autos apartados’” (GOMES; MACIEL, 2014, p. 

157). Preceitua o presente dispositivo, ainda, que o prazo máximo para decisão pelo 

magistrado é de 24 (vinte e quatro) horas. 

O art. 5º da Lei regulamenta o prazo de duração da interceptação que não 

poderá exceder o prazo de 15 (quinze) dias, no entanto, consigna que este poderá 

ser renovado por igual tempo, desde que comprovada a sua indispensabilidade. 

Além disso, apreciado dispositivo estabelece a necessária fundamentação da 

decisão que decreta a realização da medida, sob pena de incorrer-se nos efeitos 

relativos à nulidade da prova. Verifica-se, mais uma vez, a preocupação do 

legislador neste aspecto, preocupação esta que se encontra vinculada a proteção 

dada à presente reserva legal que, por essência, viola direitos fundamentais 

inerentes ao cidadão.  

A fundamentação da decisão, portanto, é inerente ao procedimento 

probatório. O magistrado deve atentar-se ao estrito cumprimento dos requisitos 

autorizadores da medida e especificá-los um a um no ato decisório, visto que o 

controle judicial, no caso em tela, efetiva-se de maneira prévia. Luiz Flavio Gomes e 

Silvio Maciel ensinam que: “a fundamentação da decisão é imprescindível para que 

no futuro possa ser impugnada, seja quanto aos aspectos formais, seja, sobretudo, 

quanto à proporcionalidade da medida” (2014, p. 160).  

Neste sentido, o art. 10 da Resolução nº 59 do Conselho Nacional de Justiça 

trata dos requisitos basilares que deverão compor a decisão que defere a realização 

da interceptação de comunicação entre as pessoas. Cumpre ressaltar que 

mencionada Resolução foi editada com fins a disciplinar e uniformizar o 

procedimento, ora em pauta, que se encontra regulamentado pela Lei nº 9.296/96. 

Além do mais, o termo inicial para a contagem do prazo supramencionado se 

dá a partir do dia em que se iniciou a execução do procedimento, ou seja, a 

interceptação propriamente dita, e não da data da decisão judicial que a autorizou. 

Por outro lado, no que diz respeito à renovação do prazo previsto para a duração da 
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interceptação, os Tribunais Superiores já consolidaram jurisprudência segundo a 

qual a renovação pode se realizar indefinidamente, desde que atenta aos requisitos 

autorizadores no momento de concessão da continuidade da investigação.  

Em 2014, o STJ, por meio do julgamento do HC 235.294/SP17 da relatora 

Ministra Laurita Vaz, manifestou-se sobre a legalidade das prorrogações quantas 

vezes fossem necessárias ao êxito da investigação. Esta decisão foi tomada por 

conta da complexidade dos fatos, o número de agentes envolvidos e a diversidade 

de delitos eventualmente praticados que ensejam uma averiguação diferenciada e 

contínua.  

Isto posto, Ada Pellegrini Grinover, Antonio Scarance Fernandes e Antonio 

Magalhães Gomes Filho afirmam categoricamente que: “o juiz deverá guiar-se pelo 

bom senso e pelo direito comparado, sendo possíveis tantas prorrogações quantas 

necessárias, desde que continuem presente os pressupostos de admissibilidade da 

ordem de interceptação” (2004, p. 226). As prorrogações devem ser solicitadas ao 

magistrado, que, por sua vez, deverá apreciar os requisitos autorizadores da medida 

e a sua razoabilidade, na data do requerimento da dilação, demonstrando a 

necessidade no prosseguimento das investigações.  

Prescreve o art. 6º acerca da condução do procedimento probatório, a saber: 

“Deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os procedimentos de 

interceptação, dando ciência ao Ministério Público, que poderá acompanhar a sua 

realização”. Nota-se que o responsável por presidir o procedimento relativo à 

interceptação é a autoridade policial, com ciência ao Ministério Público.  

Deveras, a gravação da comunicação deve ser transcrita, entretanto, basta 

que sejam transcritos os trechos essenciais e necessários à comprovação dos fatos 

discutidos na ação penal. Dessa forma, admite-se a transcrição parcial das 

gravações materializadas, todavia é garantido à defesa o acesso ao conteúdo da 

gravação na sua integralidade, com fins à alegação, dentre outras, da autenticidade 

da voz, da veracidade das transcrições. 

O procedimento encerra-se por meio do auto circunstanciado, no qual deverá 

constar o resumo das operações realizadas, bem assim ser encaminhado para a 

autoridade judiciária competente. Cumpre ressaltar que é por meio deste 

instrumento que se pode aferir o resultado obtido através da interceptação, 

                                                           
17 STJ – HC: 235.294 SP, Relator: LAURITA VAZ, Data Do Julgamento: 11.03.2014. Quinta Turma 
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inclusive, se fora certificado o conhecimento fortuito de provas distintas aos autos 

em que o procedimento foi autorizado.  

A legislação prevê a possibilidade de a autoridade policial requisitar serviços 

e técnicos especializados às concessionárias de serviço público (art. 7º da Lei nº 

9.296/96), com a finalidade de auxílio na realização da interceptação e viabilização 

da medida cautelar, ora em comento. Havendo requisição, portanto, as 

concessionárias de serviço público não podem eximir-se do cumprimento 

injustificado das diligências pretendidas, sob pena de responsabilidade penal por 

crime de desobediência.  

O sigilo das gravações derivadas da consecução da interceptação é 

resguardado pelas normas constitucionais e, inclusive, pelo art. 8º previsto na Lei de 

Interceptação. O segredo do procedimento é imperativo à adoção de diligências 

necessárias à sua garantia, razão pela qual sua ocorrência deve-se dar em autos 

apartados e separados do inquérito policial e do processo penal, devendo ser 

apensado aos autos principais imediatamente antes do relatório da autoridade 

policial, ou antes da sentença.  

Com efeito, incumbe tanto à autoridade policial, quanto à autoridade judicial, 

atuar a fim de garantir a preservação do sigilo da prova adquirida. No entanto, “tão 

logo estejam concluídas as diligências e transcrições, deve-se assegurar à defesa a 

possibilidade de ter acesso ao conteúdo da interceptação já concluída” (LIMA, 2015, 

p. 757-758). A preservação do sigilo é a regra, contudo deve ser garantido à defesa 

o exercício do contraditório e da ampla defesa, a partir do acesso às gravações, 

assim que concluídas as diligências.  

No art. 9º encontra-se previsão relacionada à inutilização da gravação que 

não se molde à prova no âmbito criminal, isto é, toda a gravação que não tiver 

qualquer pertinência para com os fatos, que não for apta como prova, deverá ser 

destruída. A destruição da gravação pode-se dar em qualquer fase da persecução 

penal, desde que requerida pelo Ministério Público ou pela parte interessada. 

Feitas tais considerações, conclui-se que a interceptação telefônica é medida 

excepcional, possuindo como fundamento a necessidade de obtenção de prova. 

Com efeito, a sua finalidade precípua é a obtenção de elementos probatórios para a 

investigação criminal ou instrução processual penal, motivo pelo qual, para o 

presente estudo, tem especial pertinência a apreciação da prova no processo penal 

e seus caracteres específicos. 
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3 PROVA NO PROCESSO PENAL 

 

A prova representa o conjunto de atos praticados seja pelas partes, seja pelo 

juiz ou por terceiros que se destinam a formular a convicção do órgão julgador. 

Conceitua Aury Lopes Júnior que “As provas são os materiais que permitem a 

reconstrução histórica e sobre os quais recai a tarefa de verificação das hipóteses, 

com a finalidade de convencer o juiz (função persuasiva). ” (2016, p.289). Gustavo 

Henrique Badaró, por sua vez, sustenta que “A prova é apontada como meio pelo 

qual o juiz chega à verdade, convencendo-se da ocorrência ou inocorrência dos 

fatos juridicamente relevantes para o julgamento do processo. ” (2016, p. 382).  

Neste ínterim, a produção da prova no âmbito processual penal atua como 

meio através da qual se busca reconstruir um fato passado. Provar constitui o verbo 

derivado de prova, o qual pode adotar os seguintes significados, dentre outros 

“verificar, examinar, reconhecer, por experiência, estando relacionada com o vasto 

campo de operações do intelecto na busca e comunicação do conhecimento 

verdadeiro. ” (LIMA, 2015, p. 571). 

Preconiza Antonio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido 

Rangel Dinamarco que “A prova constitui, pois, o instrumento por meio do qual se 

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

controvertidos no processo. ” (2013, p. 385). Portanto, em síntese, a prova é o meio 

pelo qual se busca a reconstrução dos fatos retratados na lide penal, visando a 

formação da convicção do magistrado no momento do julgamento. A atividade 

probatória como prova é propriamente os atos praticados com fito à verificação do 

que é narrado durante a tramitação processual. 

A respeito das primeiras impressões acerca da prova penal, é importante 

esclarecer as distinções entre duas definições que lhe são apontadas, no que tange 

ao seu viés processual, quais sejam, meios de obtenção de prova e meios de 

produção de prova. No adiantar do presente estudo verificar-se-á a importância da 

apreciação do meio de obtenção de prova, notadamente, quanto a interceptação 

telefônica que integra o tema central, eis que os conhecimentos fortuitos surgem por 

via de consequência de sua realização.  

Os meios de obtenção de prova, em regra, são decorrentes de restrições a 

direitos fundamentais. E exemplo disso, como retratado anteriormente no primeiro 
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capítulo, é interceptação telefônica que possui previsão na legislação pátria. 

Mencionado instituto opera de modo a restringir direitos e garantias do cidadão, 

usualmente liberdades públicas atreladas aos direitos que retratamos como sendo 

os fundamentos implícitos da sua realização, dentre outros, o direito à privacidade, à 

intimidade ou à liberdade de manifestação de pensamento.  

Muitas vezes, os meios de obtenção de provas são realizados na fase policial 

de investigação preliminar como atividades extraprocessuais, e somente, 

indiretamente poderão servir a reconstrução dos fatos, uma vez que não são 

instrumentos de convencimento do julgador e sim instrumentos utilizados na 

atividade probatória. O resultado da realização da interceptação telefônica, por 

exemplo, não servirá diretamente como fundamento de convicção do juiz. Neste 

sentido, leciona Anderson Bezerra Lopes que: 

 

O correto é que o meio de obtenção de prova possibilite ás partes o 
conhecimento de fontes de prova que, uma vez pertinentes e relevantes 
para o thema probadum, poderão ser introduzidas no processo através dos 
meios de produção de provas. (2016, p. 127)  
 

Assim sendo, “Meios de obtenção de provas, também denominados meios de 

investigação ou de pesquisa de provas, são instrumentos para a colheita de fontes 

ou elementos de prova. ” (BADARÓ, 2016, p.389). Entende-se como fonte de prova 

aquela que é “utilizada para designar pessoas ou coisas das quais se consegue a 

prova, dá resultando a classificação em fontes pessoas (ofendido, peritos, acusado, 

testemunhas) e fontes reais (documentos em sentido amplo). ” (LIMA, 2015, p. 577).  

Dessa forma, a fonte de prova é anterior ao processo, já que relacionada à 

ocorrência do fato delituoso e derivada deste. Importa registrar que a sua inclusão 

nos autos se dá por intermédio de meios de prova. As fontes de provas, portanto, 

podem servir diretamente a convicção do magistrado, desde que incluídas nos autos 

de ação penal, por meio dos denominados meios de prova. 

 Por sua vez, os elementos de prova se traduzem como sendo todos os 

dados objetivos que se portam a confirmar ou negar uma afirmativa acerca de um 

fato, que são introduzidos no processo e se prestam ao juiz como fundamento de 

seu julgamento.  

Uma das características inerentes e imanentes é o caráter surpresa dos 

meios de obtenção de prova, isto porque, o sucesso se justifica pelo 

desconhecimento de sua realização. O fato é que se o investigado souber que a sua 
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linha telefônica está sendo objeto de interceptação, nada de relevante será dito pelo 

mesmo, ou ainda poderá atuar de modo a transgredir a realidade dos fatos, o que 

em ambos os casos resultaria na ineficácia total da medida. Diante disso, a garantia 

do contraditório é concedida de forma diferida, isto é, de modo posterior a sua 

realização, assegurando à parte interessada contrapor a eficácia prática da medida 

concretizada.  

Por outro lado, os meios de produção de prova são atividades 

endoprocessuais, realizadas, via de regra, na fase processual, servindo de forma 

direta à convicção do órgão julgador. “Ou seja, enquanto o meio de prova se presta 

ao convencimento direto do julgador, os meios de obtenção de provas somente 

indiretamente, e dependendo do resultado de sua realização, poderão servir à 

reconstrução da história dos fatos. ” (BADARÓ, 2016, p. 387).  

Interessante, pois, apreciar as diferenças conceituais apontadas por meio do 

seguinte exemplo: quando da realização de uma interceptação telefônica, isto é, 

meio de investigação de provas, busca-se capturar conversas, fontes de prova, que 

sirvam de prova para um crime, cuja pena seja reclusão. O conteúdo interceptado 

ingressa no processo como prova documental, sendo este meio de prova. A 

substância de tais documentos são os elementos de provas que o magistrado 

poderá apreciar no momento da fundamentação.  

Feitas tais consideração, importa demonstrar de forma preliminar que “os 

conhecimentos fortuitos surgem como a descoberta inesperada, casual, de 

elementos de informação e/ou fontes de prova no curso da execução de meios de 

obtenção de prova. ” (LOPES, 2016, p. 129-130). Ora, os conhecimentos fortuitos, 

também conhecido como prova ao acaso, são derivados da efetivação dos meios de 

obtenção de prova, em que poderá se obter outra prova, seja com relação a terceira 

pessoa, seja com relação a um crime distinto do investigado.  

 

3.1 Processo penal, prova e verdade  

 

O processo se personifica a partir de uma pretensão resistida entre a defesa 

e acusação acerca da ocorrência de um fato criminoso. Isto é, “a existência de um 

processo é justificada pela controvérsia fática estabelecida entre a acusação e a 

defesa, as quais afirmam ou negam a ocorrência de fatos penalmente relevantes” 

(LOPES, 2016, p. 120). 
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A prova da ocorrência de um fato relaciona-se com a busca incansável pelo 

homem de sua realidade. O processo penal, como instrumento da realização da 

justiça, bem como da proteção a direitos fundamentais, visa a descoberta da 

realidade da ocorrência do fato criminoso. A atividade probatória é imprescindível à 

formulação do convencimento do juiz, que como sujeito imparcial do processo, tem 

o dever constitucional de dizer o direito no caso concreto.   

Neste contexto, encontra-se a discussão acerca da “verdade” perseguida pelo 

processo penal. A busca pela verdade real é por muitas vezes quase que inatingível, 

ou até mesmo impossível de ser alcançada. O que se almeja, conquanto, é buscar o 

conhecimento daquilo que é necessário para a formulação do juízo condenatório. “A 

busca da verdade não é o fim último do processo penal, mas um meio para a 

correta aplicação da lei penal. ” (BADARÓ, 2016, p. 385).  

A verdade processual que legitima a atividade exercida pelo magistrado em 

seu juízo de livre convencimento motivado, é apreendida pelo juiz por meio das 

alegações e provas que lhe são apresentadas, podendo ou não corresponderem 

com a realidade. Portanto, é imperioso destacar que por meio do processo penal 

alcança-se uma verdade relativa, no tocante à ocorrência dos fatos, confirmado por 

suficientes elementos de prova, ainda que não correspondam com a realidade dos 

fatos. Ora, “A verdade tem de se basear na ‘liberdade da pessoa’, sendo, desta 

feita, inadmissível e impensável obter a verdade ‘à custa da dignidade do homem’. ” 

(VALENTE, 2006, p. 21). 

O magistrado, responsável por dirimir a lide penal, o faz de forma indireta e 

imparcial, isto porque tem acesso aos fatos por meio das alegações, as quais são 

formuladas pelas partes, bem como por meio das provas que lhe são postas a 

apreciação. Sendo assim, não há garantia de que alegações formuladas pelas 

partes são verídicas ou não, razão pela qual afirma-se que não há verdade real, 

mas tão somente a verdade processual ou jurídica, fato concluso a partir do contido 

nos autos de ação penal.  

 

Se a verdade é um objetivo a ser alcançado no processo, não se pode mais 
contrapor a verdade formal à verdade material: no processo existe apenas 
uma verdade, a verdade judiciária, que é aquela que emerge de um 
procedimento desenvolvido em contraditório, e baseado necessariamente 
em critérios de admissibilidade e de exclusão das provas. (AVOLIO, 2012, p. 
41).  
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Nesse sentido, conclui-se que não se alcança uma verdade propriamente 

dita, mas, tão somente, um grau muito elevado de probabilidade acerca da realidade 

dos fatos, isto é, uma verdade relativa, que se submete a valoração judicial. 

Valoração esta que é procedida com fundamento no princípio do livre 

convencimento do juiz, em que o mesmo é livre para decidir e apreciar as provas 

postas a exame. 

O fato criminoso encontra-se no passado, constituindo objeto de reconstrução 

no presente, ou seja, as provas atinentes no processo são realizadas a fim de 

comprovar as afirmações concretizadas pelas partes. Isto posto, as provas 

formalizadas resultam no convencimento formado pelo magistrado, convencimento 

este arquitetado em respeito aos ditames do contraditório e às regras do devido 

processo legal.  

 

3.2 Direito à prova  

 

O direito à prova se apresenta no ordenamento pátrio como direito 

fundamental garantido ao cidadão. Tal direito tem natureza semelhante aos direitos 

à ação e à defesa, isto é, “Em essência, o direito à prova é um corolário dos direitos 

de ação e de defesa, pois de nada adiantaria o Estado prever tais direitos se, 

simultaneamente, não disponibilizasse às partes os instrumentos necessários ao 

seu pleno exercício. ” (LOPES, 2016, p. 131).  

A prova é de suma importância no processo penal, visto que é elemento 

integrador da convicção do órgão julgador, assim como é direcionada aos fatos que 

zelam a solução do litígio. Importa registrar que o ônus da prova, no âmbito 

processual penal, cabe ao órgão acusador, em razão do princípio constitucional da 

presunção da inocência. 

O magistrado, por sua vez, é dotado de certa iniciativa probatória, devendo 

exercê-la de modo subsidiário, no curso da instrução criminal ou antes de proferir a 

sentença. Á vista disso, ele pode determinar a realização de diligência para dirimir 

dúvida sobre ponto relevante, para o fim de se aproximar da realidade dos fatos, 

bem como para a prolação de uma decisão justa. Logo, é substancial garantir às 

partes o direito à prova, sem prejuízo de decretá-las de ofício, quando a sua 

efetivação for de caráter relevante. 
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Com efeito, o juiz por força de seu dever de imparcialidade está entre as 

partes, porém equidistante delas. Isso justifica, portanto, os princípios do 

contraditório e ampla defesa que aludem a igualdade das partes, mormente, as 

oportunidades equivalentes de apresentar provas e serem ouvidas durante o 

processo, com objetivo de intervir no convencimento do juiz. “O contraditório, pois, 

pressupõe a paridade de partes: somente pode ser eficaz se os contendentes 

possuem a mesma força, ou, ao menos, os mesmos poderes. ” (AVOLIO, 2012, p. 

29)  

O contraditório justifica a dialética processual, atuando como método de 

conflito entre as provas produzidas na ação penal e comprovação da realidade dos 

fatos, estando, pois, por um lado o órgão acusador, com interesse punitivo do 

Estado e por outro a defesa, que visa resguardar o interesse do acusado. Assim 

sendo, no processo penal é imprescindível a garantia do contraditório pleno e 

efetivo.  

 

Pleno porque se exige a observância do contraditório durante todo o 
desenrolar da causa até seu encerramento. Efetivo porque não é suficiente 
dar à parte a possibilidade formal de se pronunciar sobre os atos da parte 
contraria, sendo imprescindível proporcionar-lhe os meios para que tenha 
condições reais de contrariá-los. (FERNANDES, 2002, p. 58)  

 

A garantia do contraditório na atividade probatória é imprescindível a sua 

eficácia, proporcionando às partes do processo a paridade de armas e, por 

conseguinte, a concretização do devido processo legal. O direito à prova como todo 

e qualquer direito fundamental não é absoluto, eis que possui limitações.  A título de 

exemplo, registrem-se as limitações legalmente previstas à liberdade probatória, 

dentre outros, o direito à intimidade, à privacidade, à inviolabilidade de domicílio, ao 

segredo profissional.  

A inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos, cuja previsão 

encontra-se no art. 5º, inciso LVI da CF, por exemplo, impõe o dever às partes de 

exercer a atividade probatória em respeito ao ordenamento pátrio. Isto é, a 

veracidade dos fatos não pode ser alcançada a qualquer preço, em prejuízo de 

direitos fundamentais. Na hipótese da atividade probatória realizadas por meio de 

métodos violadores de direitos, a própria legitimidade do sistema punitivo seria 

violada. 
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Explica Paulo Rangel que, “a vedação da prova ilícita é inerente ao Estado 

Democrático de Direito que não admite a prova do fato e, consequentemente, 

punição do indivíduo a qualquer preço, custe o que custar. ” (2015, p.  471). Com 

efeito, a teoria do conhecimento fortuito das provas é decorrência lógica do estudo 

relacionado à inadmissibilidade, razão pela qual esta última terá tratamento um 

pouco mais aprofundado no adiantar do presente trabalho.  

Quanto aos momentos de exercício do direito em questão, a doutrina pátria 

(LOPES, 2016, p. 132; BADARÓ, 2016, p. 400) colaciona cinco momentos, quais 

sejam: a) investigação; b) propositura; c) admissão; d) produção e e) valoração.  

O direito à investigação, como primeiro momento probatório, visa formar um 

juízo de probabilidade da fase pré-processual. Isto porque a colheita de informações 

e de provas hábeis são imprescindíveis, a princípio, à formação da justa causa do 

acusador. Os atos investigatórios são praticados, essencialmente, pelo Ministério 

Público ou pelo acusador privado. Todavia preconiza Gustavo Henrique Badaró 

(2016) a necessidade de uma disciplina legal para o fim de conferir igual direito à 

defesa.  

No segundo momento, o direito à proposição caracteriza-se pela postulação 

em juízo acerca da produção de provas no curso do processo, provas estas 

relacionadas a fatos pertinentes e relevantes em discussão. Em regra, a 

enumeração é realizada por meio das manifestações iniciais, ou seja, a acusação, 

por ocasião da denúncia ou da queixa e a defesa em sua resposta prévia.  

O direito à admissão das provas surge quando o juiz se manifesta sobre o 

seu ingresso nos autos. Como afirma Bezerra Lopes, a admissão ocorre quando as 

“provas que tenham sido propostas e, a um só tempo, sejam lícitas pertinentes e 

relevantes. ” (2016, p. 132). O magistrado se manifesta por meio de decisão judicial 

seja pela admissão ou deferimento das provas, seja pela exclusão de provas 

inadmissíveis.  

Demandada e admitida, nasce o direito à produção das provas, em que a 

parte poderá produzi-las em juízo, fruto dos meios de provas. Paulo Rangel ensina 

que este “É o momento de maior tensão probatória, em que as partes dentro do 

justo processo, discutem a veracidade, a idoneidade, a credibilidade e a legalidade 

das provas. ” (2015, p. 514). Isto porque, devem ser produzidas em respeito ao 

contraditório, salvo as provas pré-constituídas que são submetidas ao contraditório 

diferido.  
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Por fim, o quinto e último momento probatório caracteriza-se pela avaliação 

do juiz sobre as provas devidamente produzidas a fim de fundamentar a sua 

decisão. O direito à valoração da prova é, pois, o momento em que o juiz examina a 

prova e lhe confere dado valor. “Toda prova produzida deve ser valorada pelo juiz. ” 

(BADARÓ, 2016, p. 401). Portanto, a valoração da prova é imprescindível, eis que 

essencial ao julgador no momento da fundamentação da decisão.  

Dessa forma, quanto ao direito à prova pode-se tirar as seguintes conclusões, 

primeiramente, verifica-se que o direito da parte está intimamente ligado ao fato de 

que apenas serão admitidas e apreciadas as provas que se vinculem aos requisitos 

legais de realização, sendo, portanto, inadmissíveis as provas obtidas por meios 

ilícitos. 

Ainda, atinente aos momentos probatórios é importante registrar que os 

meios de obtenção de provas realizados, principalmente logo na fase preliminar de 

investigação, podem resultar no encontro fortuito de provas, isto é, de elementos 

informativos até então desconhecidos. O resultado desta descoberta fortuita se 

submetida ao juízo de admissão, no terceiro momento, oportunidade em que será 

avaliado sua licitude.  

 

3.3 A eficácia probatória dos meios de obtenção de prova  

 

Os meios de obtenção da prova, também conhecido por meios de 

investigação da prova, correspondem a procedimentos probatórios regulamentados 

por lei, que podem ser realizados por funcionários da justiça como as autoridades 

policiais, cujo objetivo se justifica pelo alcance de provas materiais relacionadas ao 

fato criminoso. São instrumentos por meio da qual realiza-se a pesquisa probatória 

acerca da ocorrência ou não do delito. A eficácia de sua realização, neste sentido, 

diz respeito à capacidade de que tais atos possuem de produzir efeitos no âmbito 

processual.  

O resultado do meio de obtenção de prova fornece “um dado de 

conhecimento do qual podem ser extraídos elementos de prova em momento 

posterior, através dos meios de produção de prova, logo possui aptidão probatória 

para ser fonte de prova, não elemento de prova. ” (LOPES, 2016, p. 166). 

É possível constatar que a realização dos meios de obtenção de provas no 

transcurso do primeiro momento probatório de investigação tem como principal 
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finalidade buscar provar os fatos retratados na notitia criminis, ou seja, aferir a justa 

causa da lide penal, por meio da descoberta de elementos informativos, bem como 

de fontes de prova que demonstrem, ainda que minimamente, a autoria e a 

materialidade delitiva. Registre-se, ainda, que é neste momento que surge 

comumente o conhecimento fortuito da prova.  

In casu, Manuel Monteiro Guedes Valente ensina sobre a investigação 

criminal e o meio de obtenção de prova típico relativo à interceptação telefônica da 

comunicação entre pessoas: 

 

A investigação criminal é crucial para a identificação e a determinação do 
objeto do processo. Nessa linha de pensamento, a investigação por meio de 
recurso à escuta telefônica – na descoberta de provas reais e na localização 
de provas pessoais – pode identificar, determinar e consolidar o objeto do 
processo desde que se descubram provas referentes ao crime que legitimou 
a escuta telefónica. (2006, p. 75) 
 

Com efeito, em regra os meios de obtenção de prova são executados na fase 

preliminar de investigação, todavia nada impede sua realização durante o curso da 

ação penal, pois é permitido buscar o encontro de outras fontes de provas, que não 

as utilizadas para formação da opinio delicti. Exemplificando: a interceptação 

telefônica é um meio de investigação de prova típico, cujo regulamento próprio 

encontra-se previsto nas disposições relativas a Lei nº 9.296/96, sendo assim, 

constata-se que ela pode perfeitamente ser realizada em juízo, desde que 

preenchidos os requisitos legais dessa modalidade, requisitos estes retratados no 

capítulo anterior.  

Importante ressaltar que os meios de obtenção de provas se prestam 

somente de forma indireta ao convencimento do julgador. No entanto é evidente que 

a depender de seu resultado poderá servir a reconstrução dos fatos que são objeto 

de apuração. Em conformidade com o art. 155, caput do CPP: 

 

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em 
contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente 
nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas 
cautelares, não repetíveis e antecipadas. 
 

Isto posto, o juiz tem plena e absoluta liberdade na análise da prova, desde 

que a faça de forma motivada com os elementos contidos nos autos, com 

fundamento no art. 93, inciso IX da CF.  
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O ordenamento pátrio adotou o sistema da persuasão racional, comumente 

conhecido pelo livre convencimento motivado. Neste sistema, todas as provas têm 

valor relativo, isto é, todas as provas encontram-se em idêntico patamar de 

apreciação. A prova pericial não é dotada de maior valor probatório quando 

comparada para com a prova oralmente produzida. O exame de todas as provas 

colacionadas nos autos é imprescindível ao julgamento do processo, além do 

resultado dos meios de obtenção de provas, que se justificam ao encontro de fontes 

de prova. A par disso, leciona Manuel Monteiro Guedes Valente que:  

 

Os fins do processo penal – realização da justiça e descoberta da verdade, 
proteção dos direitos fundamentais, restabelecimento da paz jurídica e 
“concordância prática” – não podem ser examinados isoladamente, pois são 
estrutura maciça de um todo, que se entrelaça e se interliga, cujas decisões 
devem co-ponderar para que uma finalidade não se absolutize e aniquile 
a(s) outra (s). (2006, p. 55) 
 

Os resultados dos meios de obtenção de prova, sobretudo, não se limitam à 

descoberta de fontes de provas, mas também proporcionam o conhecimento de 

elementos informativos relativos aos fatos, os quais o magistrado poderá se utilizar 

quando da fundamentação de sua decisão, na forma como acima explicitado, eis 

que tais elementos permanecem documentado nos autos. Anderson Bezerra Lopes 

apresenta diversas finalidades a respeitos destes elementos, dentre as quais: 

 

i) subsidiar o juízo de admissibilidade de medidas cautelares; ii) formação da 
opinio delicti do titular da ação penal; iii) formação do juízo de 
admissibilidade da acusação, prevista no art. 395 do Código de Processo 
Penal; iv) declaração de absolvição sumária, prevista no art, 397, caput, 
incisos I a IV, do Código de Processo Penal e v) subsidiar a participação das 
partes na atividade instrutória, especialmente no que se refere aos meios e 
produção de prova. (2016, p. 168) 

 

Todavia, é imprescindível que os elementos informativos sejam ratificados por 

meio da atividade probatória convincente em juízo. Ora, como por exemplo, quando 

da realização de interceptação telefônica, na fase preliminar de investigação, o seu 

conteúdo deve ser ratificado em juízo por meio de depoimento prestado pela a 

autoridade policial que acompanhou as diligências adotadas. Ou seja, o depoimento 

prestado em juízo pelo policial, sob as garantias do contraditório e ampla defesa, é 

apto a assegurar a eficácia probatória do meio de obtenção de prova em questão.  
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O grande problema surge quando o procedimento probatório dos meios de 

obtenção de prova é executado em meio a irregularidades, sob as quais incorrerá 

em diversas consequências processuais a serem objeto de estudo na sequência.  

 
3.4 (In) admissibilidade das provas ilícitas e ilegítimas  

 

A prova ilegal é o gênero da qual resulta em duas espécies distintas, quais 

sejam: a) prova ilegítima, que pressupõe a violação à norma processual e; b) a 

prova ilícita, resultado de violação à norma material. Por muitas das vezes, a 

ilegitimidade da prova é decorrência do momento de sua produção, isto é, sobrevém 

de forma endoprocessual, ao passo que, a prova ilícita advém de maneira 

extraprocessual, vez que a violação à normas materiais ordinariamente se encontra 

no momento da colheita da prova, como por exemplo quando se realiza uma 

interceptação sem prévia autorização judicial, atingido sobretudo liberdades públicas 

do investigado.  

 

Por isto é que, para evitar confusões terminológicas e conceituais, 
utilizaremos a linguagem de Nuvolone: a prova será ilegal toda vez que 
caracterizar violação de normas legais ou de princípios gerais do 
ordenamento, de natureza processual ou material. Quando a proibição for 
colocada por uma lei processual, a prova (rectius, o meio de prova) será 
ilegítima (ou ilegitimamente produzida); quando, pelo contrário, a proibição 
for de natureza material, a prova será ilícita (rectius à fonte de prova será 
ilicitamente colhida). (GRINOVER, 1982, p. 98) 

 

O art. 5º, inciso LVI da CF preconiza que “são inadmissíveis, no processo, as 

provas obtidas por meios ilícitos”. Logo, “No processo e, principalmente, na atividade 

probatória, os fins são tão importantes quanto os meios. ” (BADARÓ, 2016, p. 407). 

Os fins são importantes, claro, mas não devem ser alcançados a qualquer custo, ou 

seja, é necessária a preservação dos direitos e garantias do investigado/acusado. O 

sustentáculo do devido processo legal é hábil a limitar a persecução criminal.  

O fim almejado se justifica como sendo a admissibilidade da prova e, por 

consequência, a reprodução do fato delituoso em questão. No entanto, é imperioso 

que a garantia enunciada pelo legislador constituinte seja respeitada, a fim de atingir 

o ponto de equilíbrio, como leciona Antonio Scarance Fernandes: 

 

De um lado, é necessário armar o Estado de poderes suficientes para 
enfrentar a criminalidade, crescente, violenta, organizada; por outro, deve o 
cidadão ter garantida a sua tranquilidade, a sua intimidade, a sua imagem, e, 
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principalmente, ser dotado de remédios eficazes para se contrapor aos 
excessos e abusos dos órgãos oficiais. (2002, p. 84) 

 

Na hipótese de colheita de provas ilicitamente ou produção de provas 

ilegítimas, sanções serão observadas e aplicadas para que essas não sejam 

integradas aos autos do processo. “Logo, a sanção processual cominada para a 

ilicitude da prova é a sua inadmissibilidade. ” (LIMA, 2015, p. 610). Por outro lado, a 

sanção aplicável à prova ilegítima, condiz com a declaração de sua nulidade. 

Enquanto a inadmissibilidade impede o ingresso no processo da prova ilícita, o 

reconhecimento da nulidade absoluta, relativa ou mera irregularidade, segundo a 

ocorrência, será declarada após o ingresso da prova nos autos do processo. 

Todavia, é fato que a ilicitude das provas, por muitas vezes, é reconhecida, 

tão somente, após o ingresso de seu resultado nos autos do processo. Sendo 

assim, verifica-se que a inadmissibilidade não será a medida sancionatória aplicável, 

e sim, o desentranhamento, o qual visa assegurar a proibição de valoração pelo 

magistrado do resultado da prova ilícita. Nestes termos, dispõe o art. 157 do CPP, 

acerca do direito de exclusão que: “São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas 

do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas 

constitucionais ou legais. ”. 

Com efeito, a identificação da ilicitude da prova deverá ser reconhecida, 

sobretudo, durante a formulação do juízo de admissibilidade da acusação, 

oportunidade em que o juiz deverá inadmitir a realização de meios de produção de 

prova, eis que os meios de obtenção de provas foram obtidos ilicitamente.    

Registre-se, ainda, que o mesmo diploma legal assegura a renovação da 

prova ilegitimamente produzida da seguinte forma: “Art. 573. Os atos, cuja nulidade 

não tiver sido sanada, na forma dos artigos anteriores, serão renovados ou 

retificados. ”. Segundo Anderson Bezerra Lopes “a sanção de inadmissibilidade 

implica a impossibilidade de renovação do ato processual, em contraposição à 

categoria da prova ilegítima, cuja sanção processual é a nulidade, passível de 

renovação. ” (2016, p. 170). 

Feitas tais considerações, conclui-se que ambas modalidades não serão 

passíveis de valoração pelo magistrado. No entanto, a doutrina moderna apresenta-

nos, por outro lado, uma nova perspectiva acerca na inadmissibilidade das provas 

ilícitas e ilegítimas, as quais serão passíveis de valoração diante de particularidades 

específicas, isto é, em presença de determinadas ocorrências, tanto a doutrina, 
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quanto a jurisprudência admitem “exceções à regra constitucional quando, no caso, 

outro valor fundamental mereça ser protegido, valor que, por si, se apresente mais 

relevante do que o bem atingido com a obtenção de prova. ” (FERNANDES, 2002, 

p. 87-88) 

Sob o amparo do princípio da proporcionalidade, cujo elementos constitutivos 

se exprimem pela a adequação, que justifica a adoção de medida de produção de 

prova idônea a atingir o fim proposto; a necessidade, que pressupõe entre todos os 

meios adequados para a produção de prova a utilização daquela menos gravosa ao 

acusado; e, por fim, a proporcionalidade em sentido estrito que demonstra que entre 

os valores em conflito no momento da valoração da prova, deve-se preponderar o 

de maior relevância.  

Por isso, em um primeiro momento observa-se que a admissibilidade de 

prova ilícita se revelaria quando valorada em favor do réu, ou seja, a habitualmente 

conhecida como prova ilícita pro reo. A inadmissibilidade da prova ilícita quando 

apreciada junto a norma constitucional que assegura ao réu a ampla defesa, essa 

última prevalece com relação à primeira. Isto posto, trata-se de um conflito de 

normas inconciliáveis, motivo pela qual é justificável que uma sobressaia-se com 

relação a outra.  

Ora, nesse caso, incumbe ao juiz, no caso concreto, sob o juízo de 

ponderação, analisar o direito à liberdade do acusado, direito esse que impera sob a 

norma que por ventura violada quando da realização do meio de obtenção de prova. 

Por sua vez, a ilicitude não é objeto de convalidação, mas, tão somente, admissível 

em dado processo em conta das circunstâncias que a justificam. Nessa linha, 

conclui Antonio Scarance Fernandes: 

 

Em suma, a norma constitucional que veda a utilização no processo de 
prova obtida por meio ilícito deve ser analisada à luz do princípio da 
proporcionalidade, devendo o juiz, em cada caso, sopesar se outra norma 
também constitucional, de ordem processual ou material, não supera em 
valor aquela que estaria sendo violada. (2002, p. 88) 

 

O princípio da proporcionalidade, pois, consiste no direito e garantia de estrita 

obediência aos direitos fundamentais, motivo pela qual admite-se a apreciação de 

provas ilícitas quando se verificar a inocência do acusado.  

Com efeito, como este ponto não consiste o objeto central do presente 

estudo, mas imprescindível a sua contextualização, as questões postas aqui em 



45
 

análise são hábeis e precisas ao objetivo final. Posto isto, outra importante 

concepção diz respeito a eventual contaminação da ilicitude as outras provas, objeto 

de efetivação, como será retratado no tópico seguinte.  

 

3.5 Prova ilícita por derivação 

 

Por esta teoria, a prova ilicitamente produzida é capaz de contaminar todas 

as provas dela derivadas. A prova ilícita é a árvore e as provas dela decorrentes são 

os frutos. Fruis of the poisonous tree, isto é, frutos da árvore envenenada, possui 

origem na Suprema Corte norte-americana, precedente de 1920, caso Silverthorne 

Lumber Co v. US (LIMA, 2015, p. 612). 

A prova, na sua essência é lícita, no entanto, sua obtenção foi viabilizada por 

meio dos elementos supervenientes a uma prova ilicitamente obtida. “A prova ilícita 

por derivação é uma prova que, em si mesma, é lícita, mas que somente foi obtida 

por intermédio de informações ou elementos decorrentes de uma prova ilicitamente 

obtida. ” (BADARÓ, 2016, p. 412). Como exemplo cite-se o fato de que, por meio de 

uma confissão obtida mediante tortura, possa ser possível alcançar elementos e 

informações aptas a darem margem a dada interceptação telefônica, no entanto 

essa é manifestamente contaminada, eis que decorrente de uma prova ilícita. 

O Brasil adotou esta teoria, tendo, pois, em 2008 a regulamentado junto ao 

Código de Processo Penal, por meio do art. 157, §1º, nos seguintes termos: “São 

também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não 

evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas 

puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. ”  

No entanto, ante a rigidez das regras contidas nesta teoria passou-se a 

desenvolver exceções a mesma, como a que integra o objeto principal deste 

trabalho, que será objeto de apreciação com maior afinco no próximo capítulo. A 

prova ilícita por derivação é inadmissível no processo, “ressalvando a hipótese de 

sua desvinculação causal da prova ilicitamente obtida. ” (AVOLIO, 2012, p. 93) 

As teorias da fonte independente, da descoberta inevitável e do nexo causal 

atenuado são as três hipóteses em que a prova ilícita por derivação dever ser 

reconhecida. A prova será admitida quando não guarde qualquer relação de 

dependência, nem mesmo derive da prova originalmente ilícita, com fundamento na 

fonte independente. Ao passo que a descoberta inevitável dispõe sobre a 
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possibilidade de se alcançar a mesma prova, em virtude da aplicação dos meios 

tradicionais, isto é, a prova derivada seria descoberta de qualquer maneira. O nexo 

causal atenuado, por sua vez, condiz ao comportamento superveniente do acusado 

que possui capacidade de elidir o vício anterior.  

Ressalte-se, porquanto retratado em momento precedente, como uma das 

exceções acima elencadas trata-se da admissão do reconhecimento das provas 

obtidas ilicitamente quando essas favoreçam o acusado, sob fundamento no 

princípio da proporcionalidade.  

Anderson Bezerra Lopes, por fim, discorre sobre a importância do estudo 

desta teoria acerca da prova ilícita por derivação para os conhecimentos fortuito de 

prova, pelas seguintes argumentações:  

 

Em primeiro lugar, concluindo-se pela inaptidão probatória do conhecimento 
fortuito de prova, porquanto configurador de um excesso à restrição ao 
direito fundamental, especificadamente a proporcionalidade em sentido 
estrito, parece claro que a sanção processual incidente será a 
inadmissibilidade da prova (rectius: fonte de prova) para fins processuais. 
Isto decorre do fato de o conhecimento fortuito ser obtido no curso de uma 
medida restritiva de direito fundamental, logo, a proibição de valoração (de 
prova) ostenta natureza substancial. Em segundo lugar, quanto ao tema da 
ilicitude por derivação, é da natureza do conhecimento fortuito que ele esteja 
vinculado ao meio de obtenção de prova executado para obter um 
conhecimento da investigação. Assim, a eventual ilicitude da prova primária 
(conhecimento da investigação), em tese, contaminará a prova secundária 
(conhecimento fortuito). (2016, p. 174) 

 

Isto posto, a fim de aferir a validade do encontro fortuito de prova, fruto de 

inevitabilidade do procedimento probatório, é imprescindível que a diligência 

originária seja regularmente autorizada. Ou seja, a validade da prova condiciona-se 

à forma como foi realizada a diligência que a originou. Como ensina Eugênio Pacelli, 

“Fala-se em encontro fortuito quando a prova de determinada infração penal é 

obtida a partir da busca regularmente autorizada para a investigação de outro 

crime.” (2015, p. 366). 

Por fim, verifica-se que a viabilidade dos conhecimentos fortuitos de provas 

encontra-se ligada intimamente com a prova ilícita por derivação, eis que essa 

última deve ser descartada para a admissibilidade da primeira para fins probatórios.  
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4 A INTERCEPTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS E O 

ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS NO PROCESSO PENAL  

 

Dentre os meios de obtenção de prova típicos previstos na legislação 

processual pátria, a interceptação das comunicações telefônicas é, comumente, a 

medida restritiva de direitos fundamentais mais utilizada durante a prática dos atos 

preliminares de investigação. Isto posto, suponha-se que durante uma interceptação 

telefônica regularmente autorizada para o fim de aferir um fato delituoso, aconteça a 

descoberta da ocorrência de um crime distinto ou, ainda, o envolvimento de uma 

terceira pessoa que não a investigada. É valida essa prova encontrada, por acaso?  

Trata-se, pois, do encontro fortuito ou causal de provas na consecução da 

medida de interceptação telefônica que se configura pelo conhecimento fortuito de 

informações relevantes acerca de infração penal distinta da investigada ou, 

inclusive, em face de terceiros não investigados. “Ou seja, pode haver a descoberta 

fortuita de crimes e a descoberta fortuita de autores ou partícipes, mesmo que se 

conclua, ao final, pela inocência do investigado que, originalmente, era o alvo da 

interceptação telefônica. ” (BADARÓ, 2016, p. 514). 

Como é cediço, a autorização judicial para viabilizar a interceptação deve ser 

clara quanto ao objeto da investigação, como retratado no início desta pesquisa. No 

entanto, é evidente que a autoridade policial não pode antecipar no momento do 

pedido tudo o que está por vir. Por óbvio, a autoridade não pode prever os atos a 

serem tomados pelo investigado, tampouco, às pessoas com quem manterá contato 

durante a realização da medida. Surge, então, a possibilidade da descoberta de 

novos fatos e indivíduos que se relacionam com práticas ilícitas, distintos daqueles 

que ensejaram a quebra do sigilo.  

Referidos fatos até então ignorados da investigação podem dizer respeito ao 

interceptado, ao seu interlocutor ou até mesmo a um terceiro que não participe de 

forma ativa na conversa e, assim sendo ocorrerá a intervenção na privacidade de 

pessoas fora do círculo dos suspeitos com relação aos fatos que ensejaram a 

interceptação.  

Importante esclarecer, inicialmente, a distinção havida entre os 

conhecimentos de investigação e os conhecimentos fortuitos. O primeiro, diz 

respeito a todos os fatos que se encontram estritamente conexos, sob a perspectiva 
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objetiva, probatória e finalística para com o crime que ensejou a quebra do sigilo 

telefônico. Isto é, os conhecimentos de investigação comportam no resultado da 

execução dos meios de obtenção de provas que dizem respeito “ (i) ao fato tido por 

criminosos e o indivíduo cuja investigação legitimou a medida ou, (ii) a um outro 

delito e/ou indivíduo que estejam inseridos na mesma situação história de vida 

daquele que legitimou a medida. ” (LOPES, 2016, p. 192). Em suma, esse instituto 

corresponde a tudo aquilo que reporte aos fatos constantes na notícia crime que 

justificaram a realização da medida.  

O segundo, por sua vez, é apurado de forma residual aos conhecimentos da 

investigação, visto que durante a execução de um meio de obtenção de prova pode 

ser encontrado material de cunho probatório diverso daquele que compunha o 

objeto da investigação. Os conhecimentos fortuitos configuram-se, pois, em duas 

modalidades. O conhecimento fortuito objetivo é quando há a descoberta do 

cometimento de crime distinto pelo investigado e o subjetivo se justifica pelo 

descobrimento da prática de crime por sujeito distinto dos atos investigatórios.  

Ora, é notório que referida diferenciação é digna de tratamento mais 

particularizado, conquanto vamos nos ater a simples conceituação, eis que é o 

necessário ao desenvolvimento deste estudo. Com efeito, de forma fortuita, no 

âmbito da interceptação das comunicações telefônicas é possível obter conteúdo 

probatório distinto daquele esperado quando da autorização da medida.  

Dito isso, tanto o fortuito quanto o acaso são conceitos comuns, visto que não 

pressupõem coordenação de causas independentes entre si. Imperioso reconhecer 

que não é inusitado prever que, em meio à realização da medida investigatória 

como a interceptação telefônica, ocorra o conhecimento de fatos criminosos e 

pessoas distintas daquele originalmente investigado, tudo isso porque há claro 

envolvimento de terceiros alheios aos atos investigatórios. Neste ínterim:  

 

Se a fortuidade, no sentido de um sucesso inesperado, não é algo exclusivo 
à interceptação telefônica, é de ser dito que, em tal meio de prova há algo 
de mais, tendente a alargar a possibilidade deste encontro com o acaso. As 
condições por que se realiza a interceptação de certo modo favorecem 
ocorrências fortuitas. Pois, em se tratando de mecanismo direcionado à 
comunicação entre pessoas, necessariamente fará envolver um terceiro, de 
regra não investigado, no campo de sua abrangência. E mais, a sua 
persistência por determinado interregno – a interceptação não se esgota 
num só ato - torna deveras concreta a possibilidade de serem alcançados 
resultados diversos daqueles a que inicialmente se teria destinado, e nada 
contribui ao alvitre de que, na sua estatuição, tenha o legislador 
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desconsiderado os corolários que se afiguram inerentes à medida. (FACCINI 
NETO, 2017) 

 

Quanto à natureza jurídica dos conhecimentos fortuitos, Anderson Bezerra 

Lopes leciona que constituem fonte de prova e elemento de informação (2016, p. 

205), no entanto, este condiciona-se ao princípio constitucional do devido processo 

legal, em outras palavras, a prova originária deve ser licitamente obtida para 

viabilizar o reconhecimento do conteúdo probatório dela proveniente.  

O encontro fortuito de prova não se confunde para com a prova emprestada, 

uma vez que essa última se caracteriza por ser aquela produzida num processo, 

diante das partes e do juiz natural, em respeito às garantias do contraditório e ampla 

defesa, e depois é transportada, documentalmente, para outro processo pendente 

de decisão para nele gerar efeitos. Enquanto que “o tema dos conhecimentos 

fortuitos está inserido no contexto de um meio de obtenção de prova lícito cujo 

resultado se mostrou excessivo, desbordou dos limites previstos pelo ato que o 

legitimou (decisão judicial). ” (LOPES, 2016, p.260). 

Por outro lado, ressalte-se que o material probatório colhido por meio do 

encontro fortuito junto ao meio de obtenção de prova em apreço é regularmente 

passível de valoração. No entanto, referida questão não é pacífica na doutrina e 

jurisprudência pátria, eis que o ordenamento jurídico nacional carece de 

regulamentação legal própria acerca deste instituto. 

 

4.1 Princípio da Serendipidade  

 

A descoberta fortuita de provas é reconhecida pela doutrina e jurisprudência 

como o princípio ou teoria da serendipidade. Trata-se, em síntese, do encontro 

fortuito de provas que não constituem objeto da investigação, isto é, que podem 

dizer respeito a infrações penais distintas, assim como a indivíduos inicialmente não 

investigados. É o ato de realizar descobertas imprevisíveis e relevantes, “significa 

procurar algo e encontrar coisa distinta (buscar uma coisa e descobrir outra, estar 

em busca de um fato ou uma pessoa e descobrir outro ou outra por acaso). ” 

(GOMES; MACIEL, 2014, p. 114).  

Inerente a todo processo investigativo, o princípio da serendipidade é 

verificado, principalmente, quando da realização das medidas cautelares, uma vez 

que não há como a autoridade competente prever o que será alcançado por meio da 
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efetivação de referidos meios de obtenção de provas. Isto posto, importante retratar 

o contexto histórico do surgimento de referida teoria. Como leciona Aury Lopes 

Júnior, a palavra serendipidade “vem da lenda oriental sobre os três príncipes de 

Serendip, que eram viajantes e, ao longo do caminho, fizeram descobertas sem 

ligação com o objetivo original. ” (2016, p. 322). 

O conto que legitimou o conceito de serendipidade, “Os três príncipes de 

Serendip”, versa sobre um conto árabe em que três príncipes são avaliados pelo 

pai, o Rei Giaffer (SHAFAN, 2017). Nele, o Rei se vê surpreendido pela sagacidade 

dos filhos ante a capacidade de descoberta inusitadas ao acaso, o que viabilizou a 

solução de dilemas imprevistos. Os príncipes se deparavam acidentalmente a 

circunstâncias que não estavam sendo buscadas e, em vista disso, alcançaram 

conclusões inesperadas. 

Eles foram capazes de descrever um camelo que jamais viram, “baseadas 

em evidências somadas em pequenas pistas, dadas pelos príncipes, percebe a 

inteligência dos herdeiros de Serendip na identificação do camelo. ” (SHAFAN, 

2017). A partir da origem da teoria em apreço, infere-se a importância do 

conhecimento fortuito de simples fatos, encontradas ao acaso durante as viagens, 

que auxiliaram os príncipes de Serendip a não serem condenados por um suposto 

crime que envolvia o roubo do animal.  

Neste sentido, no contexto da persecução penal, os conhecimentos fortuitos 

são decorrência fática da realização das medidas de cunho investigatório e, desta 

feita, não podem simplesmente serem desfeitos e não valorados. Renato Brasileiro 

de Lima ensina que “a validade da prova inesperadamente obtida está condicionada 

à forma como foi realizada a diligência: se houve desvio de finalidade, a prova não 

deve ser considerada válida; se não houve desvio de finalidade, a prova é válida. ” 

(2015, p. 749).  

Ora, as descobertas são fortuitas, eis que inesperadas. Nestor Távora e 

Rosmar Rodrigues Alencar (2016) ensinam que o encontro fortuito de provas, no 

âmbito do direito processual penal, relativo a um fato criminoso diverso daquele que 

legitimou os atos investigatórios é conhecida como o princípio da serendipidade: 

 

Tal princípio, que exigirá a presença de certos requisitos, possibilita 
reconhecer como lícita a prova ou a fonte de prova de outra infração penal, 
obtida no bojo de investigação cujo objeto não abrangia o que foi, 
inesperadamente, revelado. (2016, p. 855)  
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Luiz Flavio Gomes e Silvio Maciel, por sua vez, empregam a expressão como 

um neologismo encontrado na língua portuguesa: 

 

O encontro fortuito pode ser denominado de serendipidade: trata-se de um 
neologismo que significa “algo como sair em busca de uma coisa e 
descobrir outra ou outras, às vezes até mais interessante e valiosa. Vem do 
inglês serendipity (de acordo com o Dicionário Houaiss), onde tem o sentido 
de descobrir coisas por acaso. A palavra foi cunhada em 1754 pelo escritor 
inglês Horace Walpole, no conto de fadas Os três príncipes de Serendip, 
que sempre faziam descobertas de coisas que não procuravam”. (2014, p. 
113) 

 

Com efeito, o estudo da serendipidade pressupõe, sobretudo, a apreciação 

da validade, eficácia e legitimidade do meio de obtenção de provas empregado, ou 

seja, é imprescindível a sua valoração, conquanto que sejam respeitadas as 

diligências necessárias à sua obtenção. No caso em estudo, da interceptação das 

comunicações entre pessoas, deve haver integral respeito à regularidade assinalada 

no primeiro capítulo do presente trabalho, eis que se trata de um instituto complexo 

com diversos requisitos e procedimento deveras rigoroso.  

Isto posto, imperativo à averiguação da medida, visando avaliar se houve 

abuso ou mesmo má-fé no ato do pedido, na autorização e na consequente 

realização. 

 

É preciso ter o máximo de cuidado para evitar a manipulação do Poder 
Judiciário, provocado para autorizar interceptação telefônica acerca de delito 
determinado (intenção manifesta), quando na realidade o que se pretende é 
capturar provas de outra infração penal (intenção latente). (PRADO, 2012, p. 
63) 

 

Assim, o que se propõe como requisito essencial à admissibilidade do 

material probatório encontrado fortuitamente é a legalidade da interceptação, haja 

vista que “no ordenamento pátrio, por mais relevantes que sejam os fatos apurados 

por meio de provas obtidas por meios ilícitos, estas não podem ser admitidas no 

processo. ” (LIMA, 2015, p. 611).  Aferir, portanto, se realmente se trata de encontro 

fortuito e não de uma descoberta forjada, previamente planejada. Constatada, pois, 

a invalidade da medida originária o conteúdo probatório ora descoberto casualmente 

será inválido por derivação, como demonstrado no capítulo anterior. A prova 

originalmente ilícita torna as que dela derivar, igualmente, ilegais.  

 

Portanto, os encontros fortuitos, ou casuais, dentro do processo penal, têm 
validade e eficácia ínsitas à sua qualificação jurídica como fatos jurídicos 
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processuais em sentido estrito, desde que sejam observadas certas balizas 
e satisfeitos alguns regramentos. Serão, de todo modo, totalmente 
imprestáveis, caso sejam afetados pela invalidade do ato anterior 
(originário). (PASCHOAL, 2016) 

 

Em síntese, Luiz Flávio Gomes e Silvio Maciel ensinam sobre as 

possibilidades de conhecimentos fortuitos durante a realização da interceptação 

telefônica, marcada pela sua legitimidade e, por via de consequência, pela sua 

acidentalidade:  

 

a) autorizada interceptação para apuração de determinado crime, praticado 
por determinada pessoa (ou determinadas pessoas) e são descobertos 
outros crimes praticados por essa mesma pessoa (ou mesmas pessoas); b) 
é autorizada interceptação para apuração de determinado crime, praticado 
por determinada pessoas; é descoberto apenas o crime pretendido, mas o 
envolvimento de outras pessoas, coautoras ou partícipes desse crime 
(continência); c) é autorizada interceptação para apuração de determinados 
crimes, praticados por determinada pessoas; são descobertos apenas os 
crimes pretendidos, mas o envolvimento de outras pessoas, coautoras ou 
partícipes dessas mesmas infrações (ou de algumas delas) (conexão ou 
continência); d) é autorizada interceptação para apuração de determinado 
crime, praticado por determinada pessoa; é descoberto outro crime 
praticado por outra pessoa (que eventualmente utilizou a linha telefônica 
interceptada) ou outros crimes praticados por outras pessoas. (2014, p. 114) 

 

Diante das hipóteses apresentadas, a classificação do conteúdo interceptado 

fortuitamente pode ser entendida, ainda, como serendipidade de primeiro grau e de 

segundo grau. Isto é, quando houver menção a um crime que não estava sendo alvo 

de investigação e, esse crime tiver conexão para com alguns dos crimes que 

estavam sendo alvo da investigação, estar-se-á diante da primeira modalidade de 

serendipidade. 

Por outro lado, quando o crime encontrado for diverso que, inclusive, não 

guarde conexão para com o delito, objeto da investigação, verifica-se a incidência 

da serendipidade de segundo grau. Feitas tais considerações, a discussão 

centraliza-se na validade, licitude e idoneidade deste conteúdo interceptado, 

revelado de forma fortuita, no bojo da persecutio criminis.  

 

4.2 O encontro fortuito em face de fatos não previstos   

 

As interceptações da comunicação entre as pessoas, embora exijam prévia 

existência de objeto determinado, importam em resultado com diversas 

ramificações. Inclusive, ao acesso a informações que dizem respeito a fatos 
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penalmente relevantes e distintos a investigação, isto é, o resultado da 

interceptação por vezes é fruto da inevitabilidade, uma vez que não há como prever 

o conteúdo resultante da sua realização. 

 

O que é objeto da investigação é um fato naturalístico que pode apresentar 
várias facetas e ramificações. Não se investiga a classificação do delito, 
nem se pode exigir que se tenha conhecimento de todos os aspectos que 
envolve (aliás, se fossem conhecidos todos eles, não precisaria ser 
realizada a interceptação). (GRECO FILHO, 2015, p. 45-46) 
 

Pois bem, “Toda a investigação, como o próprio nome diz, envolve certo grau 

de incerteza e de abrangência, incompatível com uma delimitação rigorosa de 

pessoas e fatos. ” (GRECO FILHO, 2015, p. 46). Dito isto, passa-se a análise das 

hipóteses de conhecimento fortuito de provas, no que diz respeito a fatos, a 

princípio, não previstos quando da autorização da medida.  

 

Em outras palavras, supondo-se que uma interceptação telefônica tenha 
sido autorizada para apurar crime punido com reclusão (v.g., tráfico de 
drogas) praticado por determinado agente, indaga-se se seria possível a 
utilização de elementos probatórios colhidos casualmente ao longo da 
diligência em relação a outras infrações penais (v.g., homicídio, desacato, 
jogo do bicho, etc.), e/ou em relação a outras pessoas. (LIMA, 2015, p. 749) 

 

Insta observar, pois, a delimitação preconizada junto ao art. 2º da Lei nº 

9.296/96, que veda a interceptação desarrazoada, impondo para tanto limites 

objetivos a sua concessão, no que diz respeito à situação objeto da investigação, 

como tratado no início do estudo. Tal exigência é imprescindível à decretação da 

medida, justamente, para evitar o abuso na apuração de fatos indeterminados e, por 

conseguinte, violação ilegais aos direitos fundamentais do indivíduo. 

Neste ínterim, “é preciso compreender que o ato judicial que autoriza, por 

exemplo, a obtenção de informações bancárias, fiscais ou telefônicas – com o 

sacrifício do direito fundamental respectivo – é plenamente vinculado e limitado. ” 

(LOPES JÚNIOR, 2016, p. 322). No entanto, é evidente que durante a realização da 

medida pode a autoridade se deparar com:  

 

1) a descoberta de prova relativa a outro crime, com relação de conexão ou 
de continência com aquele objeto das investigações (artigos 76 e 77, do 
CPP); 2) a constatação de provas ou de fontes de provas relativas a crimes 
diverso do objeto das investigações e que não grada relação de conexão ou 
de continência com aquele que é objeto da apuração (razão do deferimento 
da interceptação telefônica, por exemplo); [...] (TAVORÁ; ALENCAR, 2016, 
p. 855)  
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“Assim, parece irrecusável a possibilidade de, por exemplo, na investigação 

de um homicídio, chegar-se à ocultação de cadáver. “ (GRECO FILHO, 2015, p. 46). 

Desta feita, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência nacional, como se verificará, 

conferem relevante importância à definição dos conceitos relativos à conexão e 

continência, eis que são postos como um dos requisitos inerentes à valoração da 

prova encontrada ocasionalmente.  

Assim, a conexão, como ensina Renato Brasileiro de Lima:  

 

Funciona, pois, como o liame que se estabelece entre dois ou mais fatos 
que, desse modo, se tornam ligados por algum motivo, oportunizando sua 
reunião no mesmo processo, de modo a permitir que os fatos sejam 
julgados por um só magistrado, com base no mesmo substrato probatório, 
evitando o surgimento de decisões contraditórias. (2015, p. 552). 
 

Enquanto que, a continência:  

 

Cuida-se, pois de “vínculo jurídico entre duas ou mais pessoas, ou entre 
dois ou mais fatos delitivos, de forma análoga e continente e conteúdo, de 
tal modo que o fato delitivo contém as duas ou mais pessoas, ou uma 
conduta humana contém dois ou mais fatos delitivos, tendo como 
consequência jurídica, salvo causa impeditiva a reunião das duas ou mais 
pessoas, ou dos dois ou mais fatos delitivos, em um único processo penal, 
perante o mesmo órgão jurisdicional”. (LIMA, 2015, p. 553) 

 

A conexão vai ao encontro dos princípios previstos na legislação 

processualística, segundo o qual visam, essencialmente, a economia e celeridade 

processual e o impedimento de decisões contraditórias, visto que as ações 

encontram-se interligadas por meio dos vínculos dispostos junto aos incisos do art. 

76 do CPP. No que tange à continência, porém, é quando uma demanda está 

contida em outra, isto é, a sua reunião fundamenta-se quando duas ou mais 

pessoas concorreram a prática de um crime ou, ainda, quando uma só conduta é 

capaz de ensejar a ocorrência de dois ou mais crimes, configurando, neste caso, o 

concurso formal.  

Quando questionado acerca das provas encontradas fortuitamente, Sérgio 

Ricardo de Souza afirma que estas serão admissíveis como meio de provas quando 

houver “conexão entre o crime cuja investigação autorizou a interceptação e a outra 

infração penal, como o cenário probatório é o mesmo (CPP, art. 76) e as infrações 

penais estão ligadas entre si, apresenta-se positiva a resposta. ” (2008, p. 58). 

Vicente Greco Filho explica que, “desde que a infração possa ser ensejadora de 

interceptação, ou seja, não se encontre entre as proibições do art. 2º e desde que 



55
 

seja fato relacionado com o primeiro, ensejando concurso de crimes, continência ou 

conexão. “ (2015, p. 45), o encontro fortuito é válido como prova, quanto a infrações 

penais inicialmente desconhecidas. 

No entanto, importante retratar a observação que Aury Lopes Júnior (2016) 

faz, no que diz respeito à abrangência do conceito de “conexão” e os possíveis 

abusos dela decorrentes, razão pela qual sustenta a imprescindibilidade da 

vinculação causal da prova. 

Dessa forma, se presentes os institutos tanto da conexão quanto da 

continência para com a infração que motivou a execução da medida, os elementos 

probatórios encontrados por si só são hábeis como prova para subsidiar uma ação 

penal e, inclusive, fundamentar um decreto condenatório, isto é, serão valorados 

como legítimos meios de provas. Por outro lado, não verificando a presença de 

citados institutos os elementos colhidos serão admissíveis como notitia criminis, a 

fim de ensejar instauração de nova investigação criminal.  

Luiz Francisco Torquato Avolio (2012), quando trata do instituto em apreço, 

apresenta restrições à utilização do conteúdo interceptado que importe na obtenção 

de provas que extrapola o objeto da investigação. Ensina o autor que a utilização da 

notícia-crime somente será possível nos casos em que for admissível a prisão em 

flagrante ou para adoção de medida urgente, com fundamento no princípio da 

proporcionalidade. “O direito à prova, por si só, não é suficiente para legitimar a 

notícia-crime obtida dessa forma, carecendo de justa causa eventual inquérito 

policial instaurado com base nela. ” (AVOLIO, 2012, p.189).  

O STJ, por outro lado, reconheceu o fenômeno da serendipidade de segundo 

grau no julgado do HC 197.044/SP18, sob o fundamento de que o Estado não deve 

permanecer inativo diante do conhecimento da prática de infração penal: 

 
2. O fato de elementos indiciários acerca da prática de crime surgirem no 
decorrer da execução de medida de quebra de sigilo de dados 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 a 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 tais, remeter ao 

                                                           
18 STJ – HC: 197.044/SP, Relator: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data do Julgamento: 02.09.2014. 
Sexta Turma  
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Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento 
da denúncia.  
 

Com efeito, o conjunto probatório encontrado que não tenha relação para 

com o fato investigado será apto a servir como notícia-crime, uma vez que não 

integra as conversações amparadas pela ordem judicial que autorizou a intercepção. 

A serendipidade de segundo grau, portanto, configura-se na hipótese em que não 

há conexão ou continência do delito objeto do ato investigatório, para com a nova 

infração penal descoberta, servindo, tão somente, como fonte de prova, isto é, um 

elemento indiciário a justificar o início de uma investigação criminal. Em que pese a 

ausência de conexão ou de continência, não justifica a inércia do Estado, eis que se 

trata da colheita de provas por meio licitamente previsto. Portanto, 

 

não há falar em prova ilícita ou prova ilícita derivada. Isso porque a origem 
da descoberta está diretamente relacionada a uma interceptação lícita, 
regularmente decretada pela autoridade judiciária competente. Portanto, 
esse encontro fortuito é válido como legítima notitia criminis. (LIMA, 2015, p. 
750) 
 

O legislador ordinário estabeleceu evidentes limites às interceptações 

telefônicas, relativamente ao fato de que as informações dela decorrentes serão 

aptas a servirem como prova de crimes punidos com reclusão, com fundamento no 

art. 2º, inciso III, da Lei nº 9.296/96. Neste contexto, Geraldo Prado (2012) afirma 

que a prova colhida por meio do encontro fortuito não poderá ser aproveitada, se a 

infração penal descoberta não for punida com pena de reclusão, visto que 

ultrapassa o limite contido no inciso III, art. 2º da Lei nº 9.296/96 que deve ser 

interpretado de forma restritiva. Neste sentido, também Vicente Greco Filho (2015, 

p. 46).  

Todavia, o STF19 manifestou-se contrário ao posicionamento da doutrina ora 

mencionada, conforme o seguinte julgado que admitiu o conhecimento fortuito da 

prova, ainda que, relativa a crime punidos com detenção, nos seguintes termos:  

 

1. O Supremo Tribunal Federal, como intérprete maior da Constituição da 
República, considerou compatível com o art. 5º, XII e LVI, o uso de prova 
obtida fortuitamente através de interceptação telefônica licitamente 
conduzida, ainda que o crime descoberto, conexo ao que foi objeto da 
interceptação, seja punido com detenção.  

 

                                                           
19 STF – AgIn: 626.214-AgRg, Relator: JOAQUIM BARBORA, Data do Julgamento: 21.09.2010. 
Segunda Turma 
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Em sequência Geraldo Prado (2012) sustenta como segundo critério, o que 

diz respeito ao princípio da obrigatoriedade da ação penal pública incondicionada, 

por análise do art. 5º do CPP. Isto é, havendo o conhecimento fortuito de infração 

penal que se procede por meio de ação pública incondicionada, deve a autoridade 

competente apurar o novo crime, independente de conexão e continência. 

Quando há crimes diversos, cite-se o julgado do STJ, HC 187.189/SP20, o 

qual retrata a denominada “Operação Bola de Fogo” que apurava, inicialmente, os 

crimes de contrabando e descaminho de cigarros na fronteira do país e, por fim, 

acabou por encontrar delitos contra a ordem tributária: 

 

Destaco, inicialmente, que é possível a utilização de informações obtidas por 
intermédio da interceptação telefônica para se apurar delito diverso daquele 
que deu ensejo a diligência inaugural. Nesse sentido é firme o entendimento 
do Supremo Tribunal Federal, como bem ilustram os julgados proferidos na 
Pet. 3683 QO, Rel. Min Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJE, 20.02.2009 
e RMS 24.956, Rel. Min Março Aurélio, Ia Turma, DJ 18.11.2005. 
 

Por sua vez, a título de breve comparação, a jurisprudência portuguesa 

defende a validade e admissibilidade como meio de prova dos conhecimentos 

fortuitos, por meio da interceptação telefônica, sob a condição de respeito aos 

seguintes requisitos:  

 

- as escutas de que provêm os conhecimentos fortuitos tiverem obedecidos 
aos respectivos requisitos legais contidos no art. 187º do CPP (prévia 
autorização judicial, referentes a crimes taxativamente indicados na lei – 
crimes de catálogo – e seu interesse para a descoberta da verdade para a 
prova); - o crime ou crimes em investigação e para cujo processo se 
transportam os conhecimentos fortuitos constituírem também crimes de 
catálogo. - o aproveitamento desses conhecimentos tiverem igualmente 
interesse para a descoberta da verdade ou para a prova no processo para 
onde são transportados; - o arguido tiver tido possibilidade de controlar e 
contratar os resultados obtidos por essa via. (VALENTE, 2006, p. 112) 
 

Dito isso, há a valoração do encontro fortuito como meio de prova na hipótese 

de conexão da infração descoberta para com o catálogo de crimes previamente 

estabelecidos pelo legislador, naquele país. Sustenta, ainda, a necessária 

interpretação restritiva as normas que importem em limitações a direitos 

fundamentais, razão pela qual deve o respeito as regras de admissibilidade, 

principalmente, quanto aos delitos catalogados.  

                                                           
20 STJ – HC: 187.189/SP, Relator: OG FERNANDES, Data de Julgamento: 13.08.2013. Sexta Turma.  



58
 

Por fim, o que se propõe necessariamente é a busca por um ponto de 

equilíbrio entre o respeito pelos direitos, liberdades e garantias do indivíduo e a 

persecução penal eficiente. A princípio aparenta ser um contrassenso, no entanto, o 

processo penal processo penal democrático e leal é plenamente alcançável. 

 

A questão, como faz a doutrina, deve ser situada num ponto médio. Em 
princípio haverá a ilicitude por desvio do objeto da interceptação ou busca 
autorizada, mas nem toda prova obtida em relação a crime diverso daquele 
da autorização será ilícita e, por isso, inadmissível. O critério deve ser o da 
existência de nexo entre os dois crimes. (SCARANCE, 2002, p. 100)     

 

Quando da hipótese de conflito de bens jurídicos igualmente relevantes, 

ensina Manuel Monteiro Guedes Valente (2006) que: 

 

quer de finalidades processuais em jogo quer de direitos impõe-se que não 
aniquilemos um em detrimento do outro, mas que encontremos ou 
provamos “o máximo conteúdo possível, otimizando-se os ganhos e 
minimizando-se as perdas axiológicas e funcionais” capaz de “atribuir a 
máxima eficácia” a cada um dos vectores em conflito. (VALENTE, 2006, p. 
132)  
 

A legalidade da prova encontrada ao acaso, quando envolva a ocorrência de 

infração penal conexa ou continente ao delito que objetivou a execução da medida é 

plenamente viável o seu aproveitamento como evidente meio de prova. O Estado 

não pode ficar inerte dado ao conhecimento da prática de um crime, neste sentido 

não importa em violação ilícita a direito fundamental, eis que a prova desconexa ou 

que não seja reconhecida pela continência será hábil, tão somente, como notícia-

crime, visando a instauração da investigação a fim de apurar a sua ocorrência.  

 

4.3 O encontro fortuito em face de pessoas não envolvidas 

 

A interceptação de comunicações telefônicas não só é um influente meio de 

obtenção de provas a disposição do Estado, mas também atua como um 

instrumento por meio do qual quebra o direito a intimidade, não só do investigado, 

mas também de terceiros que com ele se comuniquem. Vicente Greco Filho 

reconhece que “A autorização de interceptação, portanto, parece-nos irrecusável, 

abrange a participação de qualquer interlocutor no fato que está sendo apurado e 

não apenas aquele que justificou a providência. ” (2015, p. 44)   
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Há delimitação subjetiva, quanto aos investigados, no ato da submissão do 

pedido de interceptação novamente possuindo previsão no art. 2º da Lei nº 

9.296/96. O sujeito passivo da medida cautelar deve estar identificado. No entanto 

no parágrafo único do citado dispositivo “admite a autorização mesmo nos casos em 

que não tenha sido possível a indicação e qualificação dos investigados. ” (LIMA, 

2015, p. 750), isto é, quando a impossibilidade for manifesta e devidamente 

justificada. 

A par disso, verifica-se a incidência da continência por cumulação subjetiva, 

ou seja, a ligação obtida por vários indivíduos, no que diz respeito a uma única 

infração penal. Há concorrência de várias pessoas a prática de um único crime, 

resultando no julgamento do fato delituoso em processo único. “Mas, no caso da 

conexão intersubjetiva concursal ou da continência do art. 77, I, o corréu não é 

‘terceiro’, mas sim parte no processo. Por consequência, a prova integrará o 

processo e poderá ser utilizada a favor ou contra ambos os réus. ” (LOPES JÚNIOR, 

2016, p. 324). 

Renato Brasileiro de Lima ensina que:  

 

Caso se descubra o envolvimento de outra pessoa com o mesmo crime 
investigado, hipótese em que estará caracterizada a continência por 
cumulação subjetiva (CPP, art. 77, I), o meio probatório também será 
considerado válido, sobretudo se considerarmos que o art. 2º, parágrafo 
único, da Lei nº 9.296/96, admite a autorização mesmo nos vasos em que 
não tenha sido possível a indicação e qualificação dos investigados. (2015, 
p. 750) 

 

O encontro correlato a terceiro poderá ser apurado a partir das seguintes 

hipóteses retratadas pelos autores Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar, em 

prosseguimento as hipóteses retratadas no tópico anterior: 

 

3) a revelação de que o crime apurado foi perpetrado em coautoria, com a 
inclusão de pessoas que ainda não eram investigadas; 4) a verificação de 
que existe a participação de pessoa diversa no crime e que ela detém 
prerrogativa de função, seja em coautoria, seja em crime diverso, com ou 
sem relação de conexão ou continência. (2016, p. 855) 
 

Desta forma, o questionamento que se põe em análise é a licitude dessa 

prova, encontrada de forma acidental, no que diz respeito ao terceiro não 

investigado, isto é, na hipótese de autorização da interceptação telefônica de “A” e, 

na sua execução, afere-se a prática de determinada infração penal, cuja autoria 
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reputa-se a um terceiro “C”, questiona-se: é válida a prova com relação ao terceiro 

“C”? 

 

durante uma interceptação telefônica, captando-se a conversa entre “A” e 
“B”, com autorização judicial, surja prova cometimento de crime por “C”, 
terceira pessoa. Pensamos ser lícito utilizar a gravação realizada para 
investigar o agente criminoso que surgiu de onde menos se esperava. Mais 
uma vez, é fundamental destacar que o Estado, por seus órgãos 
investigatórios, violou a intimidade de duas pessoas, com respaldo 
constitucional e legal, motivo pelo qual a prova se consolidou lícita. 
Descoberto um outro crime, ainda que não haja conexão entre este e a 
infração que se está investigando, é preciso apurá-lo, mormente se de ação 
pública incondicionada. (NUCCI, 2014, p. 493)  

 

Portanto, como argumenta Guilherme de Souza Nucci, a prova encontrada 

que se relaciona com o “C” é válida, independente de conexão para com o crime em 

investigação, constituindo, pois, o único o fato de que o crime descoberto deva ser 

de ação pública incondicionada, isto é, que impõe ao Estado o dever de apurar a 

infração penal e aplicar sanção aos autores, independentemente, da vontade da 

vítima.  

Luiz Francisco Torquato Avolio, por seu turno ensina que “se a investigação já 

se iniciou em face de um determinado suspeito, e no curso dela se apurar autoria 

diversa (frise-se: quanto ao mesmo crime investigado), a prova em relação a essa 

outra pessoa há de ser reputada válida. ” (2012, p. 190). Assim, na hipótese de no 

desenrolar do ato da interceptação concluir-se pela autoria diversa do fato delituoso, 

esta deverá ser valorada como meio de prova válido. 

Quanto as hipóteses em apreço, o STJ por ocasião do julgamento do HC 

144.137/ES21, manifestou-se nos seguintes termos: 

 
1. A interceptação telefônica vale não apenas para o crime ou indiciado 
objeto do pedido, mas também para outros crimes ou pessoas, até então 
não identificados, que vierem a se relacionar com as práticas ilícitas. A 
autoridade policial ao formular o pedido de representação pela quebra do 
sigilo telefônico não pode antecipar ou adivinhar tudo o que está por vir. 
Desse modo, se a escuta foi autorizada judicialmente, ela é lícita e, como 
tal, captará licitamente toda a conversa. 2. Durante a interceptação das 
conversas telefônicas, pode a autoridade policial divisar novos fatos, 
diversos daqueles que ensejaram o pedido de quebra do sigilo. Esses novos 
fatos, por sua vez, podem envolver terceiros inicialmente não investigados, 
mas que guardam relação com o sujeito objeto inicial do monitoramento. 
Fenômeno da serendipidade. 3. Na espécie, os pressupostos exigidos pela 
lei foram satisfeitos. Tratava-se de investigação de crimes punidos com 
reclusão, conexos com crimes contra a fauna, punidos com detenção. Além 
disso, tendo em vista que os crimes de corrupção ativa e passiva não 

                                                           
21 STJ – HC 144.137/ES, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data do Julgamento: 15.05.2012. 
Quinta Turma. 
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costumam acontecer às escâncaras - em especial tratando-se de delitos 
cometidos contra a Administração Pública, cujo modus operandi prima pelo 
apurado esmero nas operações - está satisfeita a imprescindibilidade da 
medida excepcional.  

 

In casu, porém, particularidades inerentes a pessoa, devem ser observadas. 

Por exemplo, na possibilidade de o terceiro possuir foro privilegiado, o magistrado 

de primeiro grau, que preside a execução da medida, deve interromper a 

interceptação telefônica imediatamente, a fim de que seja determinado o 

encaminhamento ao tribunal competente para averiguar as medidas pertinentes ao 

caso concreto, visando sobretudo a ordem constitucional. Assim, quando houver 

conhecimento da prática delituosa de outrem com foro privilegiado, referida 

diligência deve ser tomada, visando evitar, precipuamente, a nulidade do 

procedimento investigatório. Portanto, interessante mencionar trechos do julgado 

proferido no STF de relevante interesse nacional na MC na Rcl 23.43722, que cita a 

necessária remessa dos autos a instância competente:  

 

4. É certo que eventual encontro de indícios de envolvimento de autoridade 
detentora de foro especial durante atos instrutórios subsequentes, por si só, 
não resulta em violação de competência desta Suprema Corte, já que 
apurados sob o crivo de autoridade judiciária que até então, por decisão da 
Corte, não violava competência de foro superior. [...] 7. Enfatiza-se que, 
segundo reiterada jurisprudência desta Corte, cabe apenas ao Supremo 
Tribunal Federal, e não a qualquer outro juízo, decidir sobre a cisão de 
investigações envolvendo autoridade com prerrogativa de foro na Corte, 
promovendo, ele próprio, deliberação a respeito do cabimento e dos 
contornos do referido desmembramento (Rcl 1121, Relator(a): Min. ILMAR 
GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2000, DJ 16-06-2000 PP-00032 
EMENT VOL-01995-01 PP-00033; Rcl 7913 AgR, Relator(a): Min. DIAS 
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 12/05/2011, DJe-173 DIVULG 08-09-
2011 PUBLIC 09-09-2011 EMENT VOL-02583-01 PP-00066). No caso em 
exame, não tendo havido prévia decisão desta Corte sobre a cisão ou não 
da investigação ou da ação relativamente aos fatos indicados, envolvendo 
autoridades com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal, fica 
delineada, nesse juízo de cognição sumária, quando menos, a concreta 
probabilidade de violação da competência prevista no art. 102, I, b, da 
Constituição da República. 
 

Quando o investigado mantém conversa com qualquer pessoa que tenha foro 

privilegiado, o magistrado deve encaminhar todo o processo para o órgão 

jurisdicional competente que passará a presidir a persecutio criminis, se assim o 

entender, sob pena de anulação das conversas telefônicas interceptadas em que 

um dos interceptados sejam detentores de foro privilegiado.  

                                                           
22 STF – Rcl 23457 MC, Relator: TEORI ZAVASCKI, Data do Julgamento: 22.03.2016. 
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Por outro lado, é possível que a descoberta de provas envolva o investigado 

com terceiro que detém foro privilegiado sobre crime distinto, neste caso deverá ser 

encaminhado parte da conversa em que há constatação do indício de crime para o 

tribunal competente, que irá deliberar sobre a abertura ou não de novo processo 

para apuração do delito.  

Por fim, importante salientar que "A regra é a liberdade, em sentido amplo, ou 

seja, 'el derecho al libre desarrollo de la personalidad', sendo as formas de restrição, 

exceções, que devem sempre ser legitimadas e restritivamente aplicadas." (LOPES 

JÚNIOR, 2016, p. 324), isto é, mostra-se evidente o dever do ente estatal em 

promover a coletividade a segurança, assim como dar efetividade ao direito penal. 

No entanto, tais medidas não podem ser tomadas em sacrifício ilícito aos direitos, 

garantias e liberdades do indivíduo que é alvo de uma investigação penal.  

  

Regular os conhecimentos fortuitos impõe-se por necessidade de 
concretização do princípio jurídico-constitucional da segurança jurídica, mas 
não com o atropelo dos direitos, liberdades e garantias fundamentais, sob 
pena destes serem “uma licença de retórica” que branqueiam as finalidades 
do processo penal democrático e legítimo. (VALENTE, 2006, p. 136) 

 

Ora, Ada Pellegrini Grinover já dizia que “o processo penal não pode ser 

entendido, apenas, como instrumento de persecução do réu. O processo penal se 

faz também – e até primacialmente – para a garantia do acusado. ” (1982, p.20). 

Sob estes ensinamentos, portanto, roga-se pela tão logo pela regulamentação legal 

do encontro fortuito de provas, eis que imprescindível a toda a coletividade, a fim 

propriamente da efetividade a direitos fundamentais, inclusive, a garantia da 

segurança jurídica e a efetividade da proteção de bens jurídicos relevantes. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Por todo o exposto, o processo penal como um instrumento por meio da qual 

efetiva-se bens jurídicos relevantes de modo leal e democrático não deve importar 

essencialmente em sacrifício a direitos fundamentais. Isto posto, o Estado não é 

livre na produção de provas, eis que há limitações constitucionais ao direito de 

provar. A busca pela verdade dos fatos não deve ser alcançável a qualquer custo. 

O acusado, por conseguinte, deve ser tratado como sujeito de direitos, razão 

pela qual não pode o mesmo ter seus direitos fundamentais violados ilicitamente a 

fim de alcançar a verdade real, o que no bem da verdade é inalcançável. Os 

encontros fortuitos de provas no âmbito da interceptação telefônica constituem 

resultados probatórios decorrentes de sua execução, tanto no que diz respeito à 

descoberta de delitos diversos quanto ao envolvimento de terceiros não 

investigados, sendo este dotado de especificidade, eis que influi na análise da 

particularidade de cada indivíduo. 

O conhecimento fortuito de provas é fruto da inevitabilidade, uma vez que não 

pode a autoridade prever o conteúdo interceptado, razão pela qual surgem como 

resultados probatórios distintos da investigação, logo excluídos da delimitação 

proposta junto a decisão judicial que autorizou a realização da medida. Como 

essência do ato investigatório é evidente que não há como a autoridade prever tudo 

o que poderá ser encontrado durante a realização do procedimento. 

Assim, o estudo centralizou-se na apreciação do princípio ou teoria da 

serendipidade, que importa no encontro inesperado de circunstâncias a priori não 

previstas. Desta feita, verificou-se que a serendipidade subdivide-se em primeiro e 

segundo grau, isto é, a de primeiro grau resulta do encontro de provas acerca da 

prática de crime diverso que para ser utilizada como meio de provas no âmbito do 

processo deve-se verificar conexão ou a continência para com a infração penal, 

objeto da investigação.  

A serendipidade de segundo grau, por sua vez, importa na valoração do 

conhecimento fortuito quando dizem respeito às infrações penais que não guardem 

conexão ou continência com a inicialmente investigada, oportunidade em que 

serviram como notícia-crime apta a ensejar instauração de investigação para apurar 

a sua ocorrência. 
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Isto posto, conclui-se que a utilização do conhecimento fortuito de provas no 

processo penal é viável e sujeita-se, porém, a verificação de conexão ou continência 

para com a delimitação da infração penal que viabilizou a interceptação. Por outro 

lado, o seu emprego se justifica como notitia criminis. Neste sentido, abordou-se o 

posicionamento da doutrina e da jurisprudência a respeito.  

Ressalte-se, pois, que na hipótese de o encontro envolver crimes que são 

punidos com detenção, não há qualquer violação ilícita aos direitos do investigado, 

uma vez que se condiciona a interceptação a autorização legal e ao encontro de 

crimes que são conexos ao que foi objeto da interceptação. 

Quanto ao encontro fortuito relativo a terceiros não investigados, as regras de 

conexão e continência aplicadas ao conhecimento de crimes diversos aplicam-se no 

caso em comento. Todavia, particularidades devem ser observadas quando um dos 

interlocutores se tratar de pessoa que possui foro privilegiado, hipótese em que 

deve se comunicar imediatamente o magistrado que preside a execução da medida, 

visando que o mesmo tome as diligências necessárias a salvaguardar as 

investigações, encaminhando o processo a instância competente se caso o for.  

As normas que guardem verdadeira reserva legal, que importem na violação 

a direitos fundamentais devem ser interpretadas restritivamente, motivo pela qual os 

conhecimentos fortuitos de provas só devem ser valorados nas hipóteses ora 

apresentadas, seja como meio de prova, seja como indício capaz de instaurar nova 

investigação.  

Pois bem, como ora apreciado, a sociedade atual, demonstra que o Estado 

deve admitir uma conduta ativa, não podendo permanecer inerte ante a notícia da 

prática de eventual infração penal, principalmente no momento em que o avança da 

criminologia organizada que rui o ambiente familiar. O equilíbrio, portanto, entre a 

violação dos direitos fundamentais dar-se-á diante da incidência do mau coletivo 

que referidos crimes causam. 

Ora é evidente que a violação a determinados direitos fundamentais é 

justificável, inclusive pelo seu caráter não absoluto com fundamento no princípio da 

proporcionalidade. Por fim, posiciona-se no presente contexto acerca da utilização e 

apreciação do encontro fortuito de provas, bem como a necessária constatação de 

conexão e continência para com a infração penal, objeto da investigação. Diante do 

vazio legal, roga-se pela regulamentação pelo poder público, a fim de resguardar os 

direitos e garantias fundamentais.  



65
 

REFERÊNCIAS 
 

AVOLIO, Luiz Francisco Torquato. Provas ilícitas: interceptação telefônica, 
ambientais e gravações clandestinas. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.  
 
BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo penal. 4 ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2016.  
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. 
Acesso em: 14 set. 2016. 
 
_____. Constituição da República Federativa do Brasil de 1967. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao67.htm>. Acesso 
em: 14 set. 2016. 
 
_____. Convenção Americana sobre Direitos Humanos, de 22 de novembro de 
1969. Disponível 
em:<https://www.cidh.oas.org/basicos/português/c.convencao_americana.htm>. 
Acesso em: 14 de abr. 2017. 
 
_____. Declaração dos Diretos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 
1789. Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-
anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-
Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-
cidadao-1789.html>. Acesso em: 14 abr. 2017. 
 
_____. Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992. Promulga a Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de 
novembro de 1969. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0678.htm>. Acesso em: 14 set. 2016. 
 
_____. Decreto-Lei 3.689, de 3 de outubro de 1941. Institui o Código de Processo 
Penal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/Del3689Compilado.htm>. Acesso em: 14 set. 2016. 
 
_____. Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/e
mc01-69.htm>. Acesso em: 14 set. 2016. 
 
_____. Lei 4.117, de 27 de agosto de 1962. Institui o Código Brasileiro de 
Telecomunicações. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4117.htm>. Acesso em: 14 set. 2016. 
 
_____. Lei 9.296, de 24 de julho de 1996. Regulamenta o inciso XII parte final, do 
art. 5º da Constituição Federal. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9296.htm>. Acesso em: 14 set. 2016. 
 



66
 

_____. Resolução nº 59 de 09 de agosto de 2008. Disponível em 
<http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/resolucao/rescnj_59.pdf>. Acesso 
em: 06 nov. 2016.  
 
_____. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus n. 64.096/PR, 5ª T. Relator: 
Arnaldo Esteves Lima, j: 04.08.2008. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200601713447&dt
_publicacao=04/08/2008>. Acesso em: 07 nov. 2016. 
  
_____. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus n. 144.137/ES, 5ªT. Relator: 
Marco Aurélio Bellizze, j. 15.05.2012. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&se
quencial=20925021&num_registro=200901526740&data=20120831&tipo=5&format
o=PDF>. Acesso em: 26 abr. 2017. 
 
_____. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus n.161.053/SP, 5ª T. Relator: 
Jorge Mussi, j: 27.11.2012. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201000175116&dt
_publicacao=03/12/2012>. Acesso em: 07 nov. 2016.  
 
_____. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus n.187.189/SP, 6ª T. Relator: 
Og Fernandes, j. 13.08.2013. Disponível em: 
<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24074140/habeas-corpus-hc-187189-sp-
2010-0185709-1-stj/inteiro-teor-24074141>. Acesso em: 25 abr. 2017.  
 
_____. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus n.197.044/SP, 6ª T. Relator: 
Sebastião Reis Júnior, j. 02.09.2014. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&se
quencial=37105651&num_registro=201100289610&data=20140923&tipo=5&format
o=PDF>. Acesso em: 25 abr. 2017. 
 
_____. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental em Agravo de Instrumento 
n. 626.214, 2ª T. Relator: Joaquim Barbosa, j: 21.09.2010. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=615361>. 
Acesso em: 25 abr. 2017. 
 
_____. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus n. 235.394/SP, 5ª T. Relator: 
Laurita Vaz, j: 11.03.2014. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201200465924&dt
_publicacao=26/03/2014>. Acesso em: 07 nov. 2016. 
 
_____. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n. 69.912/RS, Tribunal Pleno. 
Relator: Sepúlveda Pertence, j. 30.06.1993. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=72076>. 
Acesso em: 07 nov. 2016.  
 
_____. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n. 73.351-4/SP, 1ª T. Relator: 
Ilmar Galvão, j. 19.03.1999. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=74435>. 
Acesso em: 07 nov. 2016.  



67
 

 
_____. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n. 75.261/MG, 1ª T. Relator: 
Octavio Gallotti, j: 24.06.1997. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=75855>. 
Acesso em: 07 nov. 2016.  
 
_____. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n. 108.147/PR, 2ª T. Relator: 
Carmen Lúcia, j: 21.01.2013. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=3320469>. 
Acesso em: 07 nov. 2016. 
 
_____. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n. 110.496/RJ, 2ª T. Relator: 
Gilmar Mendes, j. 09/04/2013. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=4972693>. 
Acesso em: 07 nov. 2016.  
 
_____. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na Reclamação n. 23.457. 
Relator: Teori Zavaski, j. 22.03.2016. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1=000255276&ba
se=baseMonocraticas>. Acesso em: 30 abr. 2017. 
 
CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, 
Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 29 ed. São Paulo: Malheiros, 2013.  
 
FACCINI NETO, Orlando. Prova ao Acaso – os Conhecimentos Fortuitos nas 
Escutas Telefônicas, os Limites do Direitos e as Vanidades Normativas – Portugal e 
Brasil. Disponível em: < goo.gl/mFyQYw>. Acesso em: 19 fev. 2017.  
 
FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 3 ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.  
 
GRECO FILHO, Vicente. Interceptação telefônica. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2015.  
 
GOMES, Luiz Flávio; MACIEL, Silvio. Interceptação telefônica. 3 ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2014.  
 
GRINOVER, Ada Pellegrini. Liberdades públicas e processo penal: as 
interceptações telefônicas. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. 
 
GRINOVER, Ada Pellegrini; FERNANDES, Antonio Scarance; GOMES FILHO, 
Antonio Magalhães. As nulidades no processo penal. 8 ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2004. 
 
LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. 3 ed. Salvador: Juspodivm, 
2015.  
 
LOPES, Anderson Bezerra. Os conhecimentos fortuitos no processo penal. 1 ed.  
Belo Horizonte: D’Plácido,2016. 
 
LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 13 ed. São Paulo: Saraiva, 2016.  



68
 

 
MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos Fundamentais de caráter judicial e garantias 
constitucionais do processo. In: MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo 
Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2015.  
 
NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 8 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. 
 
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 19 ed. São Paulo: Atlas, 
2015. 
 
PASCHOAL, Jorge Coutinho. Os questionamentos quanto aos encontros 
casuais entre os processualistas penais. Disponível 
em:<http://emporiododireito.com.br/encontros-casuais/#_ftnref5>. Acesso em: 17 
fev. 2017. 
 
PRADO, Geraldo. Limites ás interceptações telefônicas e a jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012 
 
RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 23 ed. São Paulo: Atlas, 2015.  
 
SHAFAN. Joseph. Os Três Príncipes de Serendip. Disponível em: 
<http://www.recantodasletras.com.br/ensaios/2461955>. Acesso em: 21 fev. 2017. 
  
SOUZA, Sérgio Ricardo de. Manual da prova penal constitucional: pós-reforma 
de 2008. 1 ed. Curitiba: Juruá, 2008.  
 
TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de direito processual 
penal. 11 ed. Salvador: Juspodivm, 2016.  
 
VALENTE, Manuel Monteiro Guedes. Conhecimentos Fortuitos. Coimbra: 
Almedina, 2006.  
 

 


