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APRESENTAÇÃO  
 

Olá! 

Inicialmente, gostaríamos de agradecer a confiança em nosso material. Esperamos que seja 

útil na sua preparação, em todas as fases. Quanto mais contato temos com uma mesma fonte de 

estudo, mais familiarizados ficamos, o que ajuda na memorização e na compreensão da matéria. 

O Caderno Legislação Penal Especial – Interceptação Telefônica possui como base as aulas 

do professor Renato Brasileiro, do Curso G7 Jurídico.   

Dois livros foram utilizados para complementar nosso CS de Legislação Penal Especial: a) 

Legislação Criminal para Concursos (Fábio Roque, Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar), 

ano 2017 e b) Legislação Criminal Comentada (Renato Brasileiro), ano 2018, ambos da Editora 

Juspodivm.  

Na parte jurisprudencial, utilizamos os informativos do site Dizer o Direito 

(www.dizerodireito.com.br), os livros: Principais Julgados STF e STJ Comentados, Vade Mecum de 

Jurisprudência Dizer o Direito, Súmulas do STF e STJ anotadas por assunto (Dizer o Direito). 

Destacamos: é importante você se manter atualizado com os informativos, reserve um dia da 

semana para ler no site do Dizer o Direito.  

Ademais, no Caderno constam os principais artigos de lei, mas, ressaltamos, que é 

necessária leitura conjunta do seu Vade Mecum, muitas questões são retiradas da legislação.  

Como você pode perceber, reunimos em um único material diversas fontes (aulas + doutrina 

+ informativos + súmulas + lei seca + questões) tudo para otimizar o seu tempo e garantir que você 

faça uma boa prova.  

Por fim, como forma de complementar o seu estudo, não esqueça de fazer questões. É muito 

importante!! As bancas costumam repetir certos temas.  

Vamos juntos!! Bons estudos!! 

Equipe Cadernos Sistematizados. 

Olá! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dizerodireito.com.br/
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1. INTRODUÇÃO 

A Lei 9.296/96, apesar de ser do ano de 1996, ainda é muito atual. Há decisões dos Tribunais 

Superiores usando a lei de interceptação telefônica para tratar de temas relativo ao uso de 

aplicativos, a exemplo do whatsaap.  

2. SIGILO DAS CORRESPONDÊNCIAS, DAS COMUNIÇAÕES TELEGRÁFICAS, DOS 
DADOS E DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS 

A CF, em seu art. 5º, XII, afirma que é inviolável o sigilo das correspondências, das 

comunicações telegráficas e de dados e comunicações telefônicas. Prevê, ainda, fazendo uma 

interpretação literal, que apenas o sigilo das comunicações telefônicas poderá ser violado quando 

houver autorização judicial, nas hipóteses que a lei estabelecer. 

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. 

 

Contudo, deve-se fazer uma interpretação sistemática, uma vez que não existem direitos 

absolutos. É importante trabalharmos com o princípio da convivência das liberdades fundamentais, 

assim é possível que os demais sigilos também sejam quebrados.  

O STF e o STJ têm diversos julgados neste sentido, vejamos: 

• STF HC 70.814 - considerou válida a interceptação da correspondência de presos;  

• STJ RHC 10537 – considerou válida a apreensão, pelo juízo competente, em uma 

agência dos correios de encomenda de um bichinho de pelúcia recheado de cocaína. 

Além disso, o sigilo de dados bancários e fiscais também pode ser violado, nos termos da 

LC 105/01. 

3. DIREITO INTERTEMPORAL E LEI N. 9.296/96 

Entrou em vigor em 25 de junho de 1996. 

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. (25/07/1996) 

 

A Lei 9.296/96 traz, em seu art. 10, o crime de interceptação telefônica sem autorização 

judicial, vejamos: 

Art. 10. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, 

de informática ou telemática, ou quebrar segredo da Justiça, sem autorização 

judicial ou com objetivos não autorizados em lei. 
Pena: reclusão, de dois a quatro anos, e multa. 
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Perceba que, por se tratar de uma nova figura delituosa, deve-se aplicar o princípio da 

irretroatividade da lex gravior. Portanto, o art. 10 só poderá ser aplicado a partir de 25 de julho de 

1996. 

Antes da Lei de Interceptação Telefônica, usava-se o art. 57, II, e do Código Brasileiro de 

Telecomunicações (Lei 4.117/62), observe: 

Art. 57. Não constitui violação de telecomunicação: 

(..) 

II - O conhecimento dado: 

e) ao juiz competente, mediante requisição ou intimação deste – dispositivo 

não foi recepcionado pela CF. 

 

Destaca-se que, na visão dos Tribunais Superiores, o artigo mencionado acima foi 

considerado não recepcionado pela CF.  

(...) O art. 57, II, e, do Código Brasileiro de Telecomunicações não foi 
recepcionado pela atual Constituição (art. 5º, XII), a qual exige numerus 
clausus para a definição das hipóteses e formas pelas quais é legítima a 
violação do sigilo das comunicações telefônicas. A garantia que a 
Constituição dá, até que a lei o defina, não distingue o telefone público do 
particular, ainda que instalado em interior de presídio, pois o bem jurídico 
protegido é a privacidade das pessoas,  prerrogativa dogmática de todos os 
cidadãos. (...)”. (STF, Pleno, HC 72.588/PB, Rel. Min. Maurício Corrêa, 
DJ04/08/00). 
 

Em relação aos demais dispositivos, com exceção do artigo 10, aplica-se o princípio do 

tempus regit actum (art. 2º, CPP), ou seja, como são normas genuinamente processuais terão 

aplicação imediata, os atos pretéritos não serão convalidados pela lei 9.296/96.  

Assim, as interceptações telefônicas feitas antes da Lei 9.296/96, não foram consideradas 

válidas. São validas apenas as interceptações telefônicas decretadas a partir da vigência da nova 

lei, ainda que o crime em questão fosse anterior a ela. 

STF: “(...) O art. 5º, XII, da Constituição, que prevê, excepcionalmente, a 
violação do sigilo das comunicações telefônicas para fins de investigação 
criminal ou instrução processual penal, não é autoaplicável: exige lei que 
estabeleça as hipóteses e a forma que permitam a autorização judicial. 
Precedentes. a) Enquanto a referida lei não for editada pelo Congresso 
Nacional, é considerada prova ilícita a obtida mediante quebra do sigilo das 
comunicações telefônicas, mesmo quando haja ordem judicial (CF, art. 5º, 
LVI). (...) 

4. TERMINOLOGIA 

 COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS 

Segundo Renato Brasileiro, “abrange não apenas a conversa por telefone, mas também 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 
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com a informática, o que compreende aquelas realizadas direta (fax, modens) e indiretamente 

(internet, e-mail, correios eletrônicos).” 

À época do surgimento da Lei, houve quem sustentasse que os dispositivos seriam apenas 

aplicados às comunicações por telefone.  

Observe o art. 1º da Lei 9.296/96: 

Art. 1º A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, 

para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, 

observará o disposto nesta Lei e dependerá de ordem do juiz competente da 

ação principal, sob segredo de justiça. 

Parágrafo único. O disposto nesta Lei aplica-se à interceptação do fluxo de 

comunicações em sistemas de informática e telemática (comunicação 

associada à informática). 

 

 COMUNICAÇÃO AMBIENTAL 

De acordo com Renato Brasileiro, “é aquela realizada diretamente no meio ambiente, sem 

transmissão e recepção por meios físicos, artificiais, como fios elétricos, cabos óticos etc. Enfim, 

trata-se de conversa mantida entre duas ou mais pessoas sem a utilização do telefone, em qualquer 

recinto, privado ou público.” 

Não havendo comunicação telefônica, ter-se-á comunicação ambiental. 

 INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (OU AMBIENTAL) EM SENTIDO ESTRITO: 

Consiste na captação da comunicação alheia por um terceiro, sem o conhecimento de 

nenhum dos comunicadores. 

Ressalta-se que, aqui, nenhum dos interlocutores sabe que a conversa está sendo captada 

(não necessariamente por meio de gravação). 

 ESCUTA TELEFÔNICA (OU AMBIENTAL): 

É a captação da comunicação efetuada por um terceiro, com o conhecimento de um dos 

comunicadores e desconhecimento do outro. 

Diferentemente da interceptação telefônica em sentido estrito (os envolvidos não sabem), 

pois, aqui, um dos interlocutores sabe que a conversa está sendo captada. É necessário o seu 

consentimento válido.  

Para a maioria da doutrina, a lei abrange a interceptação telefônica em sentido estrito e a 

escuta telefônica. 

No caso de consentimento viciado, envolvendo suposto consentimento de um suspeito e 

gravação de conversas telefônicas por vivavoz, o STJ entendeu que o consentimento não foi válido 

e declarou a ilicitude da prova.  
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STJ: “(...) quando não houver consentimento do investigado ou 
autorização judicial, são consideradas ilícitas as provas obtidas pela 
polícia por meio de conversas realizadas entre ele e outras pessoas pelo 
sistema de viva-voz de telefones. (...) Segundo a denúncia do Ministério 
Público do Rio de Janeiro, policiais militares da cidade de Campos dos 
Goytacazes (RJ) realizavam patrulhamento quando perceberam 
“nervosismo” em dois homens que trafegavam em uma motocicleta e 
resolveram abordá-los. Nada foi encontrado na revista; todavia, após um dos 
suspeitos receber uma ligação de sua mãe – e ter sido compelido pelos 
policiais a colocar o celular no modo vivavoz –, na qual ela pedia que o filho 
retornasse à casa e entregasse certo “material” para uma pessoa que o 
aguardava, os policiais foram até a residência e encontraram 11 gramas de 
crack, acondicionados em 104 embalagens plásticas. (...)”. (STJ, 5ª Turma, 
REsp 1.630.097, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26/04/2017). 

 

Quando um dos interlocutores é incapaz, o consentimento para a interceptação (gravação) 

será dado por seu represente. Este foi o entendimento do STJ no Info 543.   

 

STJ: “(...) No caso concreto, a genitora da vítima solicitou auxílio técnico a 
terceiro para a gravação de conversas realizadas através de terminal 
telefônico de sua residência, na qualidade de representante civil do menor 
impúbere e investida no poder-dever de proteção e vigilância do filho, não 
havendo ilicitude na gravação. Dada a absoluta incapacidade da vítima para 
os atos da vida civil - e ante a notícia de que estava sendo vítima de crime de 
natureza hedionda - a iniciativa da genitora de registrar conversa feita pelo 
filho com o autor da conjecturada prática criminosa se assemelha à gravação 
de conversa telefônica feita com a autorização de um dos interlocutores, sem 
ciência do outro, quando há cometimento de delito por este último, hipótese 
já reconhecida como válida pelo Supremo Tribunal Federal. (...)”. (STJ, 6ª 
Turma, REsp 1.026.605/ES, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 13/05/2014). 

 

 GRAVAÇÃO TELEFÔNICA (OU AMBIENTAL) CLANDESTINA 

Segundo Renato Brasileiro, “é a gravação da comunicação telefônica (ou ambiental) por um 

dos comunicadores, ou seja, trata-se de uma autogravação. Normalmente, é feita sem o 

conhecimento do outro comunicador, daí por que se fala em gravação clandestina”. 

Em relação à licitude das gravações clandestinas temos duas correntes, vejamos: 

1ªCorrente (LFG) – considera ilícita, tendo em vista que viola a vida privada e a intimidade. 

2ªCorrente (MAJORITÁRIA) – pelo menos em regra, deve ser considerada lícita, pois 

qualquer conversa pode ser reproduzida, portanto, gravada.  
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Contudo, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, entendem que em determinadas 

situações a gravação não pode ser reproduzida, são elas: 

PROTEÇÃO AO SEGREDO: direitos que terceiro não tenham acesso a privacidade 

individual. 

DIREITO DE RESERVA: direito de não ver divulgadas notícias concernentes à vida privada. 

Obs.: gravação clandestina de conversa com investigados sem prévia advertência quanto ao direito 

ao silêncio não será válida. 

STJ - É ilícita a gravação de conversa informal entre os policiais e o conduzido 
ocorrida quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, se não houver 
prévia comunicação do direito de permanecer em silêncio. STJ. 6ª Turma. HC 
244977-SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 25/9/2012. 

5. NATUREZA JURÍDICA.  

 COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS (OU AMBIENTAIS) 

É uma fonte de prova (pessoas ou coisas sobre as quais se obtém uma prova) 

 INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (OU AMBIENTAL) 

Meio de obtenção de prova (procedimento investigatório, a exemplo da interceptação 

telefônica, colaboração premiada, busca domiciliar). 

 GRAVAÇÃO DA INTERCEPTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES 

Materialização da fonte de prova. Ou seja, a gravação nada mais é do que o resultado da 

gravação técnica.  

 TRANSCRIÇÃO DAS GRAVAÇÕES 

É efetivamente o meio de prova, será juntada ao processo.  

Resumidamente, meio de prova nada mais é do que uma atividade endoprocessual, que se 

desenvolve perante o juiz, com a participação dialética das partes, visando a introdução das fontes 

de prova no processo.  

6. INTERCEPTAÇÃO E ESCUTA AMBIENTAL 

A Lei 9.296/96, segundo a doutrina majoritária, trata da interceptação telefônica em sentido 

estrito e da escuta telefônica.  
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Já a interceptação e a escuta ambiental estão previstas na Lei das Organizações Criminosas 

(Lei 12.850/13). 

Art. 3o Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem 

prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção da 

prova:  

(...)  

II - captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos – 

meio de obtenção de prova nominado (está previsto em lei), porém, 

atípico (não tem seu procedimento probatório previsto em lei). 

 

Quando se trata de interceptação e de escuta telefônica, há previsão legal (Lei 9.296/96) e 

todo a regulamentação do procedimento. Contudo, a Lei de Organização Criminosa traz a previsão 

da interceptação e escuta ambiental, mas não dispõe sobre o seu procedimento probatório previsto 

em lei. A doutrina defende a utilização do procedimento previsto na Lei 9.296/96. 

Resumindo: interceptação e escuta ambiental não se confundem com interceptação e escuta 

telefônica, mas, pelo menos por enquanto, deve-se utilizar o procedimento previsto na Lei 9.296/96. 

 (I) LICITUDE DA CAPTAÇÃO AMBIENTAL E (DES) NECESSIDADE DE PRÉVIA 
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. 

6.1.1. Captação de conversa alheia mantida em local público 

Não há expectativa de privacidade, tendo em vista que se trata de local público. Por isso, a 

captação da conversa é lícita e independe de autorização judicial.  

Cita-se, como exemplo, as câmeras de vigilância eletrônica (não se exige autorização judicial 

e as imagens são consideradas lícitas).  

6.1.2. Captação de conversa alheia mantida em local público, porém em caráter 
sigiloso, expressamente admitido pelos interlocutores 

Neste caso, temos a ideia de proteção ao segredo e do direito de reserva (direito de não ver 

divulgadas notícias da vida privada). Por mais que a conversa tenha se dado em local público, como 

se dá em caráter sigiloso, há uma expectativa de proteção a intimidade e vida privada.  

Desta forma, só será lícita a divulgação mediante autorização judicial prévia.  

Lembrando que há sigilos que não podem ser devassados nem mesmo por autorização 

judicial, como por exemplo, a conversa entre cliente e advogado. A gravação, ainda que haja 

autorização, será prova ilícita, pois viola o sigilo profissional do advogado, a não ser que esteja 

envolvido na prática delituosa.   

6.1.3. Captação de conversa alheia mantida em local privado 

Proteção referente a inviolabilidade domiciliar. Assim, a captação só será considerada lícita 

mediante autorização judicial prévia.  
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No Inquérito 2424 o STF entendeu que seria válido o ingresso no escritório de advocacia no 

período noturno, para fins de instalação de equipamentos destinados à captação de sinais óticos 

ou acústicos. 

STF: “Para fins de persecução criminal de ilícitos praticados por quadrilha, 
bando, organização ou associação criminosa de qualquer tipo, são permitidos 
a captação e a interceptação de sinais eletromagnéticos, óticos e acústicos, 
bem como seu registro e análise, mediante circunstanciada autorização 
judicial. PROVA. Criminal. Escuta ambiental e exploração de local. Captação 
de sinais óticos e acústicos. Escritório de advocacia. Ingresso da autoridade 
policial, no período noturno, para instalação de equipamento. Medidas 
autorizadas por decisão judicial. Invasão de domicílio. (...). Não 
caracterização. Suspeita grave da prática de crime por advogado, no 
escritório, sob pretexto de exercício da profissão. Situação não acobertada 
pela inviolabilidade constitucional. Inteligência do art. 5º, X e XI, da CF, art. 
150, § 4º, III, do CP, e art. 7º, II, da Lei nº 8.906/94. Preliminar rejeitada. Votos 
vencidos. Não opera a inviolabilidade do escritório de advocacia, quando o 
próprio advogado seja suspeito da prática de crime, sobretudo concebido e 
consumado no âmbito desse local de trabalho, sob pretexto de exercício da 
profissão. (...)”. (STF, Pleno, Inq. 2.424/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 
26/11/2008, DJe 55 25/03/2010). 

7. GRAVAÇÕES CLANDESTINAS (TELEFÔNICAS E AMBIENTAIS)  

Para LFG, é ilícita.  

Em regra, essas gravações devem ser consideradas prova lícita.  

STF: “(...) Gravação clandestina, feita por um dos interlocutores, sem 
conhecimento do outro. Juntada da transcrição em inquérito policial, onde o 
interlocutor requerente era investigado ou tido por suspeito. Admissibilidade. 
(...) Como gravação meramente clandestina, que se não confunde com 
interceptação, objeto de vedação constitucional, é lícita a prova 
consistente no teor de gravação de conversa telefônica realizada por um 
dos interlocutores, sem conhecimento do outro, se não há causa legal 
específica de sigilo nem de reserva da conversação, sobretudo quando se 
predestine a fazer prova, em juízo ou inquérito, a favor de quem a gravou”. 
(STF, 2ª Turma, RE 402.717/PR, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 30 12/02/2009).  

 

Por exemplo, caso JBS e Michel Temer é caso de gravação clandestina.  

Gravações clandestinas de eventual confissão de suspeito sem prévia advertência quanto 

ao direito ao silêncio, é considerada prova ilícita.  

STF: “(...) Gravação clandestina de “conversa informal” do indiciado com 
policiais. Ilicitude decorrente - quando não da evidência de estar o suspeito, 
na ocasião, ilegalmente preso ou da falta de prova idônea do seu 
assentimento à gravação ambiental - de constituir, dita “conversa informal”, 
modalidade de “interrogatório” sub- reptício, o qual - além de realizar-se sem 
as formalidades legais do interrogatório no inquérito policial (CPP., art. 6º, V) 
-, se faz sem que o indiciado seja advertido do seu direito ao silêncio. O 
privilégio contra a autoincriminação - nemo tenetur se detegere -, erigido em 
garantia fundamental pela Constituição - além da inconstitucionalidade 
superveniente da parte final do art. 186 CPP. - importou compelir o inquiridor, 
na polícia ou em juízo, ao dever de advertir o interrogado do seu direito ao 
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silêncio: a falta da advertência - e da sua documentação formal - faz ilícita a 
prova que, contra si mesmo, forneça o indiciado ou acusado no interrogatório 
formal e, com mais razão, em “conversa informal” gravada, clandestinamente 
ou não. (...)”. (STF, 1ª Turma, HC 80.949/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 
DJ 14/12/2001). 

8. GERAÇÕES DE PROVAS (TRILOGIA OLMSTEAD-KATZ-KYLLO) E (DES) 
NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A EXTRAÇÃO DE DADOS E DE 
CONVERSAS REGISTRADAS EM APARELHOS CELULARES APREENDIDOS. 

É um ponto importante, mas ainda não foi cobrado em prova. Foi citado em um julgado do 

STJ. 

As gerações de prova cuidam de três precedentes da Suprema Corte dos EUA, versa sobre 

a necessidade ou não de autorização judicial para extração de dados e de conversas registradas 

em aparelhos apreendidos. 

 DIREITO PROBATÓRIO DE 1ª GERAÇÃO 

Caso Olmstead (1928) - a polícia instalou equipamento de comunicação telefônica 

(interceptação telefônica), sem autorização judicial, feita na fiação da empresa (via pública).  

A Suprema Corte dos EUA entendeu que se tratava de prova lícita, pois não houve o 

ingresso na propriedade do acusado. A interceptação ocorreu em via pública.  

Por isso, ficou conhecida como Teoria Proprietária.  

 DIREITO PROBATÓRIO DE 2ª GERAÇÃO 

Caso Katz (1967) -  houve interceptação telefônica em um telefônico público.  

A Suprema Corte entendeu que quando o indivíduo entra na cabine, fecha a porta e coloca 

a moeda no telefone, espera proteção à intimidade.  

Suprema Corte abandona a teoria proprietária, do caso Olmstead, passa a entender que o 

indivíduo tem direito a proteção da intimidade a partir do momento em que fecha a porta e paga 

pelo valor.  

Passa-se a adotar a Teoria da Proteção Constitucional Integral. 

 DIREITO PROBATÓRIO DE 3ª GERAÇÃO 

Caso Kyllo (2001) – cultura de Cannabis no interior do domicílio. Polícia desconfiava, mas 

não tinha indícios concretos. Diante disso, a polícia passa a usar equipamentos de captação 

térmica, sem autorização judicial.  

Se olharmos para o caso Olmstead, a prova é lícita.  

Se olharmos para o caso Katz, a prova também seria lícita, pois a polícia captou de fora.  
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A suprema Corte, evolui em seu entendimento, afirmando que a polícia não pode se valer 

de instrumentos que não estão à disposição de todos. O avanço da tecnologia não pode limitar a 

intimidade, a vida privada.  

 (DES) NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA PARA A EXTRAÇÃO 
DE DADOS E DE CONVERSAS REGISTRADAS EM APARELHOS CELULARES 
APREENDIDOS 

Os itens vistos acima foram citados em um precedente do STJ, em que se discutia a 

necessidade ou não de autorização judicial prévia para a extração de dados e de conversas 

registradas no aparelho celular apreendido.  

Primeiramente, destaca-se que o STF, em 2004, que o acesso às chamadas recebidas e 

efetuadas, sem ordem judicial, de um celular apreendido era uma prova lícita. O próprio CPP 

determina que a polícia pode ter acesso aos bens que interessam à investigação, por isso não 

haveria necessidade de autorização para verificar as chamadas recebidas e efetuadas do telefone 

apreendido.  

STF: “(...) Suposta ilegalidade decorrente do fato de os policiais, após a prisão 
em flagrante do corréu, terem realizado a análise dos últimos registros 
telefônicos dos dois aparelhos celulares apreendidos. (...) Não se confundem 
comunicação telefônica e registros telefônicos, que recebem, inclusive, 
proteção jurídica distinta. Não se pode interpretar a cláusula do artigo 5º, XII, 
da CF, no sentido de proteção aos dados enquanto registro, depósito 
registral. A proteção constitucional é da comunicação de dados e não dos 
dados. (...) Art. 6º do CPP: dever da autoridade policial de proceder à coleta 
do material comprobatório da prática da infração penal. Ao proceder à 
pesquisa na agenda eletrônica dos aparelhos devidamente apreendidos, 
meio material indireto de prova, a autoridade policial, cumprindo o seu mister, 
buscou, unicamente, colher elementos de informação hábeis a esclarecer a 
autoria e a materialidade do delito (dessa análise logrou encontrar ligações 
entre o executor do homicídio e o ora paciente). Verificação que permitiu a 
orientação inicial da linha investigatória a ser adotada, bem como possibilitou 
concluir que os aparelhos seriam relevantes para a investigação”. (STF, 2ª 
Turma, HC 91.867/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24/04/2012). 
 

O STJ, em 2016, entendeu que o celular hoje não possui apenas registro de ligações 

efetuadas e recebidas. Pode-se ter acesso às conversas por aplicativos, aos dados bancários, a 

toda intimidade. Por isso, como é necessária a autorização judicial para interceptação telefônica, 

idêntico raciocínio deve valer para que se possa ter acesso às comunicações telefônicas armazenas 

no aparelho celular.   

 

STJ: “(...) Ilícita é a devassa de dados, bem como das conversas de 
whatsapp, obtidas diretamente pela polícia em celular apreendido no 
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flagrante, sem prévia autorização judicial. Recurso ordinário em habeas 
corpus provido, para declarar a nulidade das provas obtidas no celular do 
paciente sem autorização judicial, cujo produto deve ser desentranhado dos 
autos”. (STJ, 6ª Turma, RHC 51.531, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 19/04/2016). 
 

Alguns doutrinadores, afirmam que o acesso as chamadas continuam válido sem 

autorização, apenas para os demais dados (aplicativos) seria necessária a autorização. Para o 

Professor Renato, é algo incompatível.  

 (DES) NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA PARA A EXTRAÇÃO 
DE DADOS E DE CONVERSAS REGISTRADAS EM APARELHOS CELULARES DE 
PESSOAS MORTAS 

Recentemente, o STH entendeu que a partir do momento que a pessoa morreu, não há mais 

nenhuma expectativa de proteção a intimidade. Portanto, os dados podem ser analisados sem 

autorização judicial. 

 

STJ: “Não há ilegalidade na perícia de aparelho de telefonia celular pela 
polícia, sem prévia autorização judicial, na hipótese em que seu proprietário 
– a vítima – foi morto, tendo o referido telefone sido entregue à autoridade 
policial por sua esposa. Sobre o tema, vale salientar que a Sexta Turma desta 
Corte Superior vem reconhecendo a ilicitude da referida prova nos casos em 
que dizem respeito à interceptação de celular do acusado, cujo conteúdo vem 
a ser devassado sem autorização judicial. Na hipótese em exame, todavia, a 
situação é oposta, visto que houve um homicídio em que o telefone – de 
propriedade da vítima – teria sido, inclusive, um veículo para a prática do 
crime; sendo entregue à polícia por sua esposa após o cometimento do ilícito. 
Portanto, se o detentor de eventual direito ao sigilo estava morto, não havia 
mais sigilo algum a proteger do titular daquele direito. Sendo assim, não há 
sequer necessidade de uma ordem judicial porque, frise-se, no processo 
penal, o que se protege são os interesses do acusado. Logo, soa como 
impróprio proteger-se a intimidade de quem foi vítima do homicídio, sendo 
que o objeto da apreensão e da investigação é esclarecer o homicídio e punir 
aquele que, teoricamente, foi o responsável pela morte. (STJ, 6ª Turma, RHC 
86.076/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 19/10/2017, DJe 12/12/2017). 
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9. QUEBRA DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS 

Inicialmente, salienta-se que não se confundem com o sigilo das comunicações telefônicas 

(está acontecendo), é mais precisa, cheia de detalhes. Já os dados telefônicos referem-se às 

situações que já aconteceram, tais como chamadas realizadas, chamadas recebidas, número do 

telefone, titular da linha. 

Importante consignar que, pelo menos em regra, a quebra de sigilo dos dados telefônicos 

não está sujeita à cláusula de reserva de jurisdição. Ou seja, O MP pode requisitar, uma CPI 

também. A interceptação telefônica está sujeita à reserva de jurisdição (ordem judicial previa).  

STF: “(...) A quebra do sigilo fiscal, bancário e telefônico de qualquer pessoa 
sujeita a investigação legislativa pode ser legitimamente decretada pela 
Comissão Parlamentar de Inquérito, desde que esse órgão estatal o faça 
mediante deliberação adequadamente fundamentada e na qual indique, com 
apoio em base empírica idônea, a necessidade objetiva da adoção dessa 
medida extraordinária. (...)”. (STF, Pleno, MS 23.652/DF, Rel. Min. Celso de 
Mello, j. 22/11/2000, DJ 16/02/2001). 
 

 ACESSO AOS DADOS CADASTRAIS DE VÍTIMAS E DE SUSPEITOS 
INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL 

É novidade, foi inserida na Lei de Lavagem de Capitais pela Lei 12.683/13, está também na 

Lei de Organização Criminosa e foi inserido no CPP pela Lei 13.344/16.  

Vejamos o art. 13-A do CPP:  

CPP Art. 13-A. Nos crimes previstos nos arts. 148, 149 e 149-A, no §3º do 

art. 158 e no art. 159 do Código Penal, e no art. 239 do Estatuto da Criança 

e do Adolescente, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia 

poderá requisitar, de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas da 

iniciativa privada, dados e informações cadastrais da vítima ou de 

suspeitos. (Incluído pela Lei n. 13.344/16). 

Parágrafo único. A requisição, que será atendida no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, conterá: 

I - o nome da autoridade requisitante; 

II - o número do inquérito policial; e 

III - a identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela 

investigação. 

 

O MP e o delegado poderão requisitar dado cadastral sem autorização, tanto de suspeito 

quanto de eventuais vítimas.  

Dados cadastrais são a qualificação pessoal, a filiação e o endereço, nos termos do art. 15 

da Lei 12.850/13.  

Lei n. 12.850/13 Art. 15. O delegado de polícia e o Ministério Público terão 

acesso, independentemente de autorização judicial, apenas aos dados 

cadastrais do investigado que informem exclusivamente a qualificação 

pessoal, a filiação e o endereço mantidos pela Justiça Eleitoral, empresas 
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telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e administradoras 

de cartão de crédito. 

 

Renato Brasileiro sustenta que não há nenhuma inconstitucionalidade na quebra de dados 

cadastrais, uma vez que são informações de natureza pública, não há violação à vida privada e nem 

a intimidade.  

 REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB’S) 

Sempre que o celular está ligado está conectado a uma estação rádio base, uma antena de 

telefonia celular, fato que permite definir a localização aproximada da pessoa. 

É importante para desconstituir um álibi. 

O acesso a estas informações exige autorização judicial? O tema já era polêmico, mas 

piorou com inclusão do art. 13-B ao CPP, pela Lei 13.344/16. A redação é confusão, num primeiro 

momento dá a impressão de que o acesso às informações a ERB depende de autorização prévia, 

afirmando, contudo, que a inercia do juiz dispensa.  

CPP Art. 13-B. Se necessário à prevenção e à repressão dos crimes 

relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou o 

delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, às 

empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e/ou telemática que 

disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados – como sinais, 

informações e outros – que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos 

do delito em curso. (Incluído pela Lei n. 13.344/16) 

§ 1o Para os efeitos deste artigo, sinal significa posicionamento da estação 

de cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência. 

§ 2o Na hipótese de que trata o caput, o sinal: 

I - não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação de qualquer natureza, 

que dependerá de autorização judicial, conforme disposto em lei; 

II - deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular por período 

não superior a 30 (trinta) dias, renovável por uma única vez, por igual período; 

III - para períodos superiores àquele de que trata o inciso II, será necessária 

a apresentação de ordem judicial. 

§ 3o Na hipótese prevista neste artigo, o inquérito policial deverá ser 

instaurado no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contado do registro 

da respectiva ocorrência policial. 

§ 4o Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 (doze) horas, a 

autoridade competente requisitará às empresas prestadoras de serviço de 

telecomunicações e/ou telemática que disponibilizem imediatamente os 

meios técnicos adequados – como sinais, informações e outros – que 

permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso, com 

imediata comunicação ao juiz 

 

Não havendo autorização judicial no prazo de 12 horas, a autoridade competente poderá 

requisitar os dados sem autorização prévia. É nítida a contradição, uma vez que a inércia do juiz 

jamais poderá suprir autorização. Diante da contradição, há duas correntes:  
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1ª corrente: afirma que não há necessidade de autorização judicial, pois essas informações 

estão relacionadas aos dados telefônicos, e diversamente das comunicações telefônicas, aos dados 

telefônicos a CF, em momento algum, faz menção à necessidade de autorização judicial. 

2ª corrente: o acesso a essas informações depende de autorização judicial, pois em certos 

momentos a pessoa não quer que sua localização seja conhecida pelos demais. Assim, de certa 

forma, tangencial a violação ao direito à intimidade, à vida privada.  

10. FINALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – LEI 9296/96 

Previsto no art. 1º da Lei 9296/96 

Lei n. 9.296/96 - Art. 1º A interceptação de comunicações telefônicas, de 

qualquer natureza, para prova em investigação criminal e em instrução 

processual penal, observará o disposto nesta Lei e dependerá de ordem do 

juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça. 

Parágrafo único. O disposto nesta Lei aplica-se à interceptação do fluxo de 

comunicações em sistemas de informática e telemática. 

 

A finalidade é a obtenção de elementos probatórios em investigação criminal ou instrução 

processual penal, definição trazida pela própria CF (art. 5º, XII).  

CF 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. 

 

No caso de uma ação civil (alimentos, investigação de paternidade), não se pode determinar 

interceptação telefônica. 

Obs.: interceptação telefônica e a possibilidade de utilização dos elementos probatórios aí obtidos 

em eventual processo cível e/ou administrativo – admite o uso de prova emprestada. 

STF: “(...) A jurisprudência desta Corte admite o uso de prova emprestada em 
processo administrativo disciplinar, em especial a utilização de 
interceptações telefônicas autorizadas judicialmente para investigação 
criminal. Precedentes. Recurso ordinário a que se nega provimento”. (STF, 
1ª Turma, RM 28.774/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09/08/2016). 

11. REQUISITOS PARA A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA 

Estão previstos no art. 2º da Lei 9.296/96, observe:  

Lei n. 9.296/96 Art. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações 

telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses: 

I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal; 

II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis; 

III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena 

de detenção. 
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Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a 

situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos 

investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada. 

 ORDEM DO JUÍZO COMPETENTE 

Autorização judicial prévia, devidamente fundamentada, sob pena de nulidade. 

 INDÍCIOS DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO EM INFRAÇÃO PENAL 

Deve-se demonstrar a presença de indícios de autoria ou participação, para o juiz declarar 

a interceptação telefônica. 

Obs.: Interceptação de prospecção é aquela desconectada de algum delito. Não se admite, pois a 

interceptação sempre deverá ser pós-delitual.  

 A PROVA PUDER SER FEITA POR OUTROS MEIOS DISPONÍVEIS 

 É, claramente, manifestação do princípio da proporcionalidade, somada ao subprincípio da 

necessidade. 

A interceptação telefônica é meio de produção de prova extremamente invasivo, assim se 

deve fazer um juízo de ponderação e verificar se não há outros meios disponíveis menos invasivos. 

Se houver, deve-se buscar o meio menos gravoso. 

 QUANDO O FATO INVESTIGADO CONSTITUIR INFRAÇÃO PENAL PUNIDA, NO 
MÁXIMO, COM PENA DE DETENÇÃO 

 Não será admitida se o fato for punido com pena de detenção.  

Para que seja admitida, o crime deve ser punido com pena de reclusão (crime de catálogo). 

Importante lembrar da Teoria do Juízo Aparente, segundo a qual a interceptação telefônica 

será válida mesmo que depois se verifique que foi autorizada por um juiz incompetente. Cita-se, 

como exemplo, o caso de uma interceptação decretada pela Justiça Federal para apurar suposto 

tráfico internacional, após se verifica que era tráfico doméstico, competência da Justiça Estadual, 

será considera válida.  

STF: “(...) Se se cuida de obter a autorização para a interceptação telefônica 
no curso de processo penal, não suscita dúvidas a regra de competência do 
art. 1º da L. 9296/96: só ao juiz da ação penal condenatória – e que dirige 
toda a instrução -, caberá deferir a medida cautelar incidente. 2. Quando, no 
entanto, a interceptação telefônica constituir medida cautelar preventiva, 
ainda no curso das investigações criminais, a mesma norma de competência 
há de ser entendida e aplicada com temperamentos, para não resultar em 
absurdos patentes: aí, o ponto de partida à determinação da competência 
para a ordem judicial de interceptação - não podendo ser o fato imputado, 
que só a denúncia, eventual e futura, precisará -, haverá de ser o fato 
suspeitado, objeto dos procedimentos investigatórios em curso. 3. Não induz 
à ilicitude da prova resultante da interceptação telefônica que a autorização 
provenha de Juiz Federal – aparentemente competente, à vista do objeto das 
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investigações policiais em curso, ao tempo da decisão - que, posteriormente, 
se haja declarado incompetente , à vista do andamento delas. (STF, Pleno, 
HC 81.260/ES, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 19/04/2002). 

12. ENCONTRO FORTUITO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS EM RELAÇÃO A OUTROS 
FATOS DELITUOSOS E/OU A OUTRAS PESSOAS (SERENDIPIDADE) 

 CONCEITO 

É extremamente comum que durante uma interceptação encontrem-se elementos 

relacionados a outros fatos e/ou a outras pessoas, denominado de crime-achado (nomenclatura 

do STF).  

A utilização desses elementos é válida, desde que o encontro tenha sido por acaso. É a 

chamada serendipidade (sair a procura de uma coisa e encontrar outra). Além disso, será válido 

ainda que os elementos digam respeito a um crime punido com detenção.  

STF: “(...) Uma vez realizada a interceptação telefônica de forma 
fundamentada, legal e legítima, as informações e provas coletas dessa 
diligência podem subsidiar denúncia com base em crimes puníveis com pena 
de detenção, desde que conexos aos primeiros tipos penais que justificaram 
a interceptação. Do contrário, a interpretação do art. 2º, III, da L. 9.296/96 
levaria ao absurdo de concluir pela impossibilidade de interceptação para 
investigar crimes apenados com reclusão quando forem estes conexos com 
crimes punidos com detenção. Habeas corpus indeferido”. (STF, Pleno, HC 
83.515/RS, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ 04/03/2005) 

 

 CONEXÃO E CONTINÊNCIA ENTRE OS FATOS DELITUOSOS 

Em relação à necessidade ou não de conexão ou continência entre os fatos delituosos, há 

duas corretes, vejamos: 

1ªC -  só poderá ser tratado como prova se houver conexão ou continência nos delitos. Não 

havendo, tais elementos não ganham o status de prova, podendo ser utilizado, no máximo, como 

noticia criminis para deflagração de uma nova investigação (LFG).  

2ª C - não há necessidade de conexão e continência, uma vez que o encontro é fortuito. 

Conexão e continência são matérias relacionas à competência.  

Segundo Renato Brasileiro, a jurisprudência parece caminhar para a segunda corrente, mas 

há decisões com base na primeira.  

STJ: “(...) Em princípio, havendo o encontro fortuito de notícia da prática 
futura de conduta delituosa, durante a realização de interceptação telefônica 
devidamente autorizada pela autoridade competente, não se deve exigir a 
demonstração da conexão entre o fato investigado e aquele descoberto, a 
uma, porque a própria Lei nº 9.296/96 não a exige, a duas, pois o Estado não 
pode se quedar inerte diante da ciência de que um crime vai ser praticado e, 
a três, tendo em vista que se por um lado o Estado, por seus órgãos 
investigatórios, violou a intimidade de alguém, o fez com respaldo 
constitucional e legal, motivo pelo qual a prova se consolidou lícita. A 



 

    

CS – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA 19 

 

discussão a respeito da conexão entre o fato investigado e o fato encontrado 
fortuitamente só se coloca em se tratando de infração penal pretérita, 
porquanto no que concerne as infrações futuras o cerne da controvérsia se 
dará quanto a licitude ou não do meio de prova utilizado e a partir do qual se 
tomou conhecimento de tal conduta criminosa. Habeas corpus denegado”. 
(STJ, 5ª Turma, HC 69.552/PR, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 14/05/2007).  

 

 SERENDIPIDADE DE PRIMEIRO GRAU E SERINDIPIDADE DE SEGUNDO GRAU 

Na serendipidade de primeiro grau há conexão e continência entre os novos fatos e/ou 

coatores. 

Por outro lado, na serendipidade de segundo grau não existe conexão e continência.  

 ENCONTRO FORTUITO DE DIÁLOGOS MANTIDOS COM AUTORIDADE DOTADA 
DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO E MOMENTO ADEQUADO PARA A 
REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL COMPETENTE 

Atualmente, principalmente pelo momento atual que a política brasileira vive, é comum que 

um juiz de primeiro grau decrete uma interceptação telefônica e obtenha conversas com pessoas 

que são detentoras de forro privilegiado.  

Os Tribunais Superiores entendem que uma simples conversa com pessoa dotada de foro 

não é fundamento suficiente, por si só, para remeter os autos ao STF ou outro Tribunal competente. 

Apenas quando o elemento probatório levar a conclusão que a pessoa com o forro privilegiado, 

efetivamente,  está envolvida em uma prática criminosa é que deve haver a remessa imediata as 

instancias superiores.   

STJ: “(...) Sob diversa perspectiva, a remessa imediata de toda e qualquer 
investigação, em que noticiada a possível prática delitiva de detentor de 
prerrogativa de foro, ao órgão jurisdicional competente não só pode implicar 
prejuízo à investigação de fatos de particular e notório interesse público, 
como, também, representar sobrecarga acentuada dos tribunais, a par de, 
eventualmente, engendrar prematuras suspeitas sobre pessoa cujas 
honorabilidade e respeitabilidade perante a opinião pública são 
determinantes para a continuidade e o êxito de suas carreiras políticas. 10. 
Habeas corpus não conhecido”. (STJ, 6ª Turma, HC 307.152/GO, Rel. Min. 
Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/12/2015). 
 
 STF: “(...) A jurisprudência da Corte é no sentido de que a simples menção 
ao nome de autoridades detentoras de prerrogativa de foro, seja em 
depoimentos prestados por testemunhas ou investigados, seja na captação 
de diálogos travados por alvos de censura telefônica judicialmente 
autorizada, assim como a existência de informações, até então, fluidas e 
dispersas a seu respeito, são insuficientes para o deslocamento da 
competência para o juízo hierarquicamente superior. Para que haja a atração 
da causa para o foro competente, é imprescindível a constatação da 
existência de indícios da participação ativa e concreta do titular da 
prerrogativa em ilícitos penais. (...)  

13. DURAÇÃO DA INTERCEPTAÇÃO  
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Prazo máximo de 15 dias.  

Lei n. 9.296/96 Art. 5° A decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, 

indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá 

exceder o prazo de quinze dias, renovável por igual tempo uma vez 

comprovada a indispensabilidade do meio de prova.  

 PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE DURAÇÃO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA 

Pode ser prorrogável sucessivas vezes por mais 15 dias, desde que seja comprovada a 

indispensabilidade do meio de prova.  

Caso não haja prorrogação, a prova obtida em eventual prazo descoberto (sem que tenha 

sido deferida prorrogação) será ilícita. 

 STJ: “(...) A legislação infraconstitucional (Lei 9.296/96) não faz qualquer 
limitação quanto ao número de terminais que podem ser interceptados, ou ao 
prazo de renovação da medida; tudo irá depender do tipo de investigação a 
ser feita - quanto mais complexo o esquema criminoso, maior é a 
necessidade da quebra do sigilo telefônico, de mais pessoas e por mais 
tempo, com vistas à apuração da verdade que interessa ao processo penal. 
Precedentes do STJ e STF. 4. É dispensável a degravação integral dos 
áudios captados ou que esta seja feita por peritos ou intérpretes, cabendo à 
autoridade policial, nos exatos termos do art. 6o., §§ 1o. e 2o. da Lei 9.296/96, 
conduzir a diligência, dentro dos parâmetros fixados pelo Juiz. Precedentes 
do STJ e STF. 5. Eventual nulidade da interceptação telefônica por breve 
período (7 dias), por falta de autorização judicial, não há de macular todo o 
conjunto probatório colhido anteriormente ou posteriormente de forma 
absolutamente legal; todavia, a prova obtida nesse período deve ser 
desentranhada dos autos e desconsiderada pelo Juízo. (...)”. (STJ, 5ª Turma, 
HC 45.630/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 10/04/2006).  

14. TRANSCRIÇÃO DA GRAVAÇÃO DAS CONVERSAS INTERCEPTADAS  

 Há doutrinadores que afirmam que a integralidade das conversas deve ser transcrita. 

Contudo, não é necessária.  

A transcrição feita é a do que interessa, mas a integralidade da mídia deve ser entregue. 

Além disso, a transcrição não precisa ser feita por Perito.  

STF: “(...) PROVA. Criminal. Interceptação telefônica. Transcrição da 
totalidade das gravações. Desnecessidade. Gravações diárias e ininterruptas 
de diversos terminais durante período de 7 (sete) meses. Conteúdo sonoro 
armazenado em 2 (dois) DVDs e 1 (hum) HD, com mais de quinhentos mil 
arquivos. Impossibilidade material e inutilidade prática de reprodução gráfica. 
Suficiência da transcrição literal e integral das gravações em que se apoiou a 
denúncia. Acesso garantido às defesas também mediante meio magnético, 
com reabertura de prazo. Cerceamento de defesa não ocorrente. Preliminar 
repelida. Interpretação do art. 6º, § 1º, da Lei nº 9.296/96. Precedentes. Votos 
vencidos. O disposto no art. 6º, § 1º, da Lei federal nº 9.296, de 24 de julho 
de 1996, só comporta a interpretação sensata de que, salvo para fim ulterior, 
só é exigível, na formalização da prova de interceptação telefônica, a 
transcrição integral de tudo aquilo que seja relevante para esclarecer sobre 
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os fatos da causa sub iudice. (...)”. (STF, Pleno, Inq. 2.424/RJ, Rel. Min. Cezar 
Peluso, j. 26/11/2008).  
 

O Ministro Marco Aurélio afirma que apenas quando evidenciada a imprescindibilidade dos 

fatos, a integralidade deveria ser degravada. É um entendimento isolado. 

STF: “(...) INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – MÍDIA – DEGRAVAÇÃO. A 
degravação consubstancia formalidade essencial a que os dados alvo da 
interceptação sejam considerados como prova – artigo 6º, § 1º, da Lei nº 
9.296/96”. (STF, Pleno, AP 508 AgR/AP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 
07/02/2013).  

15. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA  

A cadeia de custódia é a documentação formal de um procedimento destinado a manter e 

documentar a história cronológica de uma evidência. Evitando-se, assim, eventuais interferências 

internas e externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade probatória.  

Se houver quebra na cadeia de custódia, a prova deverá ser considerada ilícita. 

 STJ: “(...) Apesar de ter sido franqueado o acesso aos autos, parte das 
provas obtidas a partir da interceptação telemática foi extraviada, ainda na 
Polícia, e o conteúdo dos áudios telefônicos não foi disponibilizado da forma 
como captado, havendo descontinuidade nas conversas e na sua ordem, com 
omissão de alguns áudios. A prova produzida durante a interceptação não 
pode servir apenas aos interesses do órgão acusador, sendo imprescindível 
a preservação da sua integralidade, sem a qual se mostra inviabilizado o 
exercício da ampla defesa, tendo em vista a impossibilidade da efetiva 
refutação da tese acusatória, dada a perda da unidade da prova. (...) (...) 
Mostra-se lesiva ao direito à prova, corolário da ampla defesa e do 
contraditório - constitucionalmente garantidos -, a ausência da salvaguarda 
da integralidade do material colhido na investigação, repercutindo no próprio 
dever de garantia da paridade de armas das partes adversas. (...) Decorre da 
garantia da ampla defesa o direito do acusado à disponibilização da 
integralidade de mídia, contendo o inteiro teor dos áudios e diálogos 
interceptados. (...) Ordem concedida, de ofício, para anular as provas 
produzidas nas interceptações telefônica e telemática, determinando, ao 
Juízo de 1º Grau, o desentranhamento integral do material colhido, bem como 
o exame da existência de prova ilícita por derivação (...)”. (STJ, 6ª Turma, HC 
160.662/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 18/02/2014, DJe 17/03/2014).  

16. CASO ESCHER E OUTROS (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS).  

Como se sabe, o Brasil está sujeito à Corte, uma das primeiras condenações foi no Caso 

Escher e Outros e estava relacionada à interceptação telefônica, com autorização, judicial sem 

fundamentação. Após o conteúdo foi divulgado no JN.  

Caso foi levado à Corte Interamericana que entendeu que o Brasil violou o procedimento da 

interceptação, além da intimidade e vida privada dessas pessoas, uma vez que o áudio não poderia 

ter sido divulgado.  


