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RESUMO 

 

O presente trabalho de monografia tem como tema a interceptação telefônica sob a 

ótica do Processo Penal Brasileiro. Primeiro analisamos alguns princípios 

constitucionais relacionados ao tema e o conceito de prova. Passamos então a uma 

análise da Lei reguladora do instituto tema deste trabalho, a Lei n. 9296/1996, 

expondo algumas de suas controvérsias. E, por fim, a partir de uma conceituação de 

encontro fortuito e de uma leitura de obras sobre o tema, analisamos a possibilidade 

de utilização como prova, em sede de processo penal, das informações sobre outros 

crimes, ou sobre outras pessoas envolvidas no crime, encontradas no decurso da 

interceptação telefônica. Analisa-se, assim, a legalidade como prova do encontro 

fortuito de crimes em interceptação telefônica. 

 

Palavras-chave: Interceptação Telefônica. Crime. Prova Ilícita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present work of monograph has as its theme the telephone interception under 

the Brazilian Criminal Procedure. First we analyze some constitutional principles 

related to the theme and the concept of proof. We then proceed to an analysis of the 

Law regulating the subject institute of this work, Law 9296/96, exposing some of its 

controversies. And finally, from a conception of chance encounter and a reading of 

works on the subject, we analyze the possibility of using as evidence, in criminal 

proceedings, information about other crimes, or other persons involved in the crime, 

Found in the course of telephone interception. Thus, legality is analyzed as evidence 

of the fortuitous encounter of crimes in telephone interception. 

 

Key words: Telephone Interception. Crime. Unlawful Proof. 
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INTRODUÇÃO 

 

A liberdade de expressão é uma das nossas mais importantes conquistas, 

após anos de censura ideológica mantida pelo regime militar. Democracia, em seu 

sentido mais amplo, era a grande ânsia do povo brasileiro à época da formulação da 

nova Constituição, não é à toa que dedicaram todo um capítulo da nova Carta 

Constitucional aos direitos e deveres individuais e coletivos, inserindo entre estes o 

direito ao sigilo da correspondência e das comunicações. Essa garantia 

constitucional tem por finalidade preservar a manifestação do pensamento através 

da palavra escrita e/ou falada, destinadas a um número indeterminado de pessoas 

ou a determinadas pessoas, através de cartas, telegramas, telefonemas e outros 

meios de comunicação e transmissão de informações e dados. 

O inciso XII do art. 5º da Constituição Federal, embora apresente margem a 

diferentes interpretações, assegura a inviolabilidade do sigilo das correspondências 

ou comunicações telefônicas, telegráficas ou de dados; e estabelece uma exceção à 

regra, que consiste nos casos que tiverem por fim investigação criminal ou instrução 

processual penal, quando, através de ordem judicial poderá ser quebrado o sigilo 

das comunicações telefônicas. 

A interceptação telefônica surge, com a Lei n. 9296, de 24 de julho de 1996, 

que veio regulamentar o inc. XII do art. 5º da Constituição Federal de 1988, com o 

intuito de dar um aparato a mais na investigação e ao jus puniendi estatal. Medida 

cautelar de coleta de provas, é, hoje em dia, um dos instrumentos investigativos 

mais poderosos que podemos utilizar no ordenamento jurídico brasileiro. 

Ocorre que, no decorrer da execução da interceptação telefônica, podem 

surgir evidências sobre outros fatos tipificados penalmente, que não estão 

correlacionados com a situação que ensejou o pedido de interceptação, envolvendo 

sujeitos diversos a investigação em curso, instituto este chamado de serendipidade 

(encontro casual ou fortuito de algo que não se procurava). 

A partir dessa premissa, o presente estudo suscita a seguinte problemática: 

Há licitude de provas colhidas no decorrer de uma interceptação telefônica para a 

persecução penal de crimes diversos do que estava sendo investigado? 

O objetivo geral do presente trabalho monográfico é analisar a discussão 

sobre a validade de provas colhidas através da serendipidade. Os objetivos 

específicos são: explicar de maneira mais clara possível, através da norma e da 
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doutrina, o instituto das provas no ordenamento jurídico brasileiro, identificar na Lei 

n. 9.296/1996 “Lei de Interceptações Telefônicas”, suas principais características 

quanto a validade da colheita de tais provas e a possibilidade de sua utilização 

durante o processo penal e verificar os entendimentos doutrinários a respeito da 

(i)licitude da serendipidade, quanto à colheita de provas dentro de uma 

interceptação telefônica. 

Antes de adentrar, porém, ao tema do trabalho, será necessária uma definição 

do que vem a ser prova no Processo Penal Brasileiro e a análise de alguns 

princípios constitucionais assecuratórios do devido processo legal. Aqui será de 

suma importância a definição de provas lícitas e ilícitas, pois impera no processo 

brasileiro a inadmissibilidade das provas ilícitas. 

No segundo capítulo será desenvolvido um estudo, praticamente artigo a 

artigo, da Lei n. 9296/1996. Aqui será de suma importância a definição de 

interceptação telefônica, pois existe mais de uma modalidade dela e nem todas elas 

são abarcadas pela lei. Aqui também falaremos sobre as hipóteses em que cabe a 

medida e quais os requisitos para a sua eventual decretação. 

No último capítulo será desenvolvido o estudo de seu tema principal, qual 

seja o valor probatório do encontro fortuito de crimes durante as diligências de uma 

interceptação telefônica, a partir de uma definição do que é encontro fortuito, e de 

uma análise dos principais doutrinadores acerca do tema. 

Cabe ressaltar que o presente trabalho não tem por objetivo expor, esclarecer 

e apresentar soluções a todas as controvérsias existentes sobre a Lei n. 9296/1996, 

e sim se limita a uma análise das interceptações de modalidade telefônica e 

mesmo assim somente às abarcadas pela lei. As divergências sobre o tema são 

muitas e nem de longe todas poderiam receber a devida atenção neste trabalho. 
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1 DA PROVA 

 

Neste capítulo será apresentado o direito à prova, que conforme 

consubstanciado na doutrina, está inserido na garantia constitucional do due process 

of law, dentro do contexto do contraditório – e da ampla defesa - e dos direitos de 

ação e defesa. É justamente sob esse prisma que os doutrinares afirmam a 

importância do direito à prova no quadro do contraditório, pois como veremos, a 

atividade probatória representa um momento único no processo, onde as partes têm 

a faculdade - e o direito - de levarem a apreciação do magistrado fatos e argumentos 

que têm por objetivo auxiliar o juiz na busca do descobrimento da verdade. 

Na visão do doutrinador Tourinho Filho (2009, p. 232) demonstra: 

 

Provar é, antes de mais nada, estabelecer a existência da verdade; e 
as provas são os meios pelos quais se procura estabelecê-la. Provar 
é, enfim, demonstrar a certeza do que se diz ou alega. Entendem-se, 
também, por prova, de ordinário, os elementos produzidos pelas 
partes ou pelo próprio Juiz visando a estabelecer, dentro do 
processo, a existência de certos fatos. É o instrumento de verificação 
do thema probandum. Às vezes, emprega-se a palavra prova com o 
sentido de ação de provar. 

 

Segundo Bonfim (2008, p. 303): “A prova é um instrumento usado pelos 

sujeitos processuais para comprovar os fatos da causa, isto é, aquelas alegações 

que são deduzidas pelas partes como fundamento para o exercício da tutela 

jurisdicional”. Onde, entende-se como sujeitos processuais o autor, o réu e o juiz. 

Marques (2001, p. 255) conceitua prova como “o meio e o modo de que usam 

os litigantes para convencer o juiz da verdade da afirmação de um fato, bem como o 

meio e o modo de que se serve o juiz para formar sua convicção sobre os fatos que 

constituem a base empírica da lide”. 

Ainda afirma o professor Ishida (2009, p. 88) que “prova é o conjunto de atos 

praticados pelas partes, pelo juiz e por terceiros (perícias), destinados a levar ao 

magistrado a convicção acerca da existência ou inexistência de um fato, da falsidade 

ou veracidade de uma afirmação (é destinada ao juiz, pois é ele quem irá julgar)”. 
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1.1 Conceito 

 

O convívio do homem entre seus pares é marcado por conflitos de interesses, 

em todos os níveis da vida. Essa característica é inerente a ele, e assim o é há muito 

tempo. A resolução desses conflitos nem sempre é pacífica, e tais conflitos são 

cheios de fatos controversos, que segundo as normas processuais devem ser 

esmiuçados até que sejam dirimidos. Para isso, as partes devem convencer o juiz 

de que sua versão dos fatos e, consequentemente, sua pretensão, são verdadeiras, 

e é provando tais argumentos que as partes garantem suas pretensões e o exercício 

do seu direito. 

A palavra prova, ensina Gusmão (1934, p. 13), “vem do latim probatio, 

derivada do verbo probare, que significa aprovar, estar satisfeito com alguma coisa 

ou persuadir alguém de alguma coisa”. Na língua portuguesa significa “aquilo que 

atesta a veracidade ou a autenticidade de algo (FERREIRA, 1993, p. 448)”. 

Para Alvim (2006, p. 259), faz-se necessária a distinção do conceito de prova 

judicial, que é o meio dado pela lei para que se descubra a verdade sobre um fato 

controvertido, e prova in generi, que é “tudo aquilo que persuade de uma verdade o 

espírito”. 

Rangel (2003, p. 405) assevera que prova é “o meio instrumental de que se 

valem os sujeitos processuais (autor, juiz e réu) de comprovar os fatos da causa, 

ou seja, os fatos deduzidos pelas partes como fundamento do exercício dos 

direitos de ação e de defesa”. 

Seguindo nessa esfera judicial de prova, cita-se Grinover; Cintra e Dinamarco, 

(2002, p. 348): “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”. 

Burgarelli (2000, p. 53) assim define a palavra prova: 

 

No direito processual, provar resume-se na realização de uma tarefa 
necessária e obrigatória, para constituir estado de convencimento no 
espírito do juiz, este na condição de órgão julgador, a respeito de um 
fato alegado e sua efetiva ocorrência, tal como foi descrito. Prova, 
assim, é meio, é instrumento utilizado para a demonstração da 
realidade material. De modo a criar, no espírito humano, 
convencimento de adequação. Prova judiciária, por seu turno, é o 
meio demonstrativo de veracidade entre o fato material (fato 
constitutivo do direito) e o fundamento jurídico do pedido. Vale dizer é 
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o meio pelo qual se estabelece relação de veracidade e adequação 
entre a causa próxima e a causa remota, elementos da causa de 
pedir. Estabelecida a relação, por meio da prova, ao juiz é dada a 
tarefa de aplicar a lei, a hipótese normativa de incidência fática, em 
regra, a norma de direito material. 

 

1.2 Da finalidade 

 

Quanto à finalidade da prova, há unanimidade na doutrina. A prova, 

judicialmente falando, tem então o objetivo de convencer o juiz de que as alegações 

feitas pelas partes são verídicas. 

Além de formar a convicção do juiz sobre a veracidade dos fatos alegados, 

as provas também interessam, indiretamente, às partes, pois, ao final, aceitarão 

como justa ou não a decisão proferida pelo juiz. 

É de se notar, porém, que esse convencimento do juiz, comum em todos os 

autores como o objetivo da prova, não significa dizer que se alcançará em cem por 

cento das vezes uma verdade absoluta, mas sim que, dentre as “verdades” 

apresentadas pelas partes, o juiz, analisando e sopesando todos os argumentos, 

escolherá dentre elas a que mais lhe parece razoável, a que mais lhe convencer. 

O objetivo da prova no processo é “definida” dentro do universo processual, 

que seria a reconstrução da realidade histórica de determinado fato alegado. Sobre 

este pilar, Oliveira (2009, p. 317) afirma que pudesse extrair a certeza sobre a 

realidade dos fatos, para que, assim, possa-se formar a coisa julgada. E assim 

descreve: 

 

A prova judiciária tem um objetivo claramente definido: a 
reconstrução dos fatos investigados no processo, buscando a maior 
coincidência possível com a realidade histórica, isto é, com a 
verdade dos fatos, tal como efetivamente ocorrido no espaço e no 
tempo. A tarefa, portanto, é das mais difíceis, quando não impossível: 
a reconstrução da verdade. 

 

 Ainda sobre a finalidade da prova, assim define Bonfim (2008, p 304): “a 

prova tem como finalidade permitir que o julgador conheça o conjunto sobre os quais 

fará incidir o direito”. Ou seja, para que casos produzam efeitos jurídicos, é 

necessário que nelas sejam empregadas normas para que os casos produzam 

efeitos jurídicos e, há a necessidade de os julgadores terem conhecimento de todas 

elas, para que, possam empregar nestes casos normas de direito. 
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1.3. Objeto de prova 

 

Quanto ao objeto de prova na ocorrência de um processo, tanto o autor 

quanto o réu apresentam argumentos favoráveis a eles mesmos, assim como 

acontecimentos que demonstrem a veracidade de suas alegações. Ocorrendo isso, 

os mesmos acabam por delimitar o objeto da prova, devendo o julgador ater-se à 

somente estes fatos (Princípio da Economia Processual). 

Ocorrendo na hipótese de o Ministério Público arrogar à determinada pessoa 

a prática do crime de homicídio, este crime caracterizar-se-á como o objeto da 

prova. 

De acordo com as palavras de Rangel (2006, p. 382):  

 

O objeto da prova é a coisa, o fato, o acontecimento que deve ser 
conhecido pelo juiz, a fim de que possa emitir um juízo de valor. São 
os fatos sobre os quais versa o caso penal, ou seja, é o thema 
probandum, que serve de base à imputação penal feita pelo 
Ministério Público. É a verdade dos fatos imputados ao réu com 
todas as suas circunstâncias. 
 

Segundo Bonfim (2008, p. 305) afirma: 

 

São as partes, portanto, que definem essencialmente os fatos que 
deverão ser objeto de prova, restando ao juiz, eventualmente, 
apenas completar o rol de provas a produzir, utilizando-se de seu 
poder instrutório, o que determinará somente com a finalidade de 
fazer respeitar o princípio da verdade real. 

 

Nesse sentido, Alvim (2006, p. 260) nos ensina “que são os fatos da causa. 

Toda pretensão, seja de parte ou interveniente, tem por fundamento um fato, e 

este é que constitui o objeto da prova”. 

 

1.4 Meios de prova 

 

Nesse sentido, Rangel (2003, p. 407), assevera que “meios de prova são 

todos aqueles que o juiz, direta ou indiretamente, utiliza para conhecer da verdade 

dos fatos, estejam previstos em lei ou não”. 

Assim, existem vários meios de obtenção da prova, primando o direito 

processual penal pátrio pela liberdade da prova, ou seja, apesar de a lei elencar 
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quais são os meios probatórios que serão aceitos juridicamente, pode-se usar de 

outros meios não elencados na lei para produção de prova. Porém o direito à prova 

não é ilimitado, sendo certo que em alguns casos esse direito entrará em conflito 

com outros também tutelados pelo Estado, como, por exemplo, o direito à intimidade 

da pessoa. 

Então, podemos citar como exemplo de meio de prova a interceptação 

telefônica, sendo ela um meio legal, até pela existência de lei regulamentando a sua 

utilização (a Lei n. 9296/1996). Porém a simples existência de lei regulamentadora 

não exclui a possibilidade de ilicitude da interceptação telefônica. 

Daí, então, depreende-se que os meios de prova podem ser lícitos ou ilícitos, 

aqueles podem e deverão ser levados ao processo, estes, por contrariarem o 

ordenamento jurídico, não serão aceitos. 

          Neste sentido Bonfim (2008, p. 307-308) assim descreve: “Meio de prova é 

todo fato, documento ou alegação que possa servir, direta ou indiretamente, à busca 

da verdade real dentro do processo. Em outras palavras, é instrumento utilizado pelo 

juiz para formar a sua convicção acerca dos fatos alegados pelas partes”. Ou seja, 

meio de prova é tudo aquilo que possibilita o convencimento do julgador quanto a 

veracidade dos fatos expostos, estando ou não estes meios inseridos em lei. 

          E assim proclama o art. 369, novo Código de Processo Penal (CPC): “As 

partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente 

legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos 

fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do 

juiz”. 

         Os meios de prova podem ser tanto nominados quanto inominados. Os 

primeiros são estabelecidos através da lei e os últimos são moralmente legítimos. 

Como exemplo de meios de prova, existe a perícia no local em que ocorreu o delito 

art.169, Código de Processo Penal (CPP). 

 

Para o efeito de exame do local onde houver sido praticada a 
infração, a autoridade providenciará imediatamente para que não se 
altere o estado das coisas até a chegada dos peritos, que poderão 
instruir seus laudos com fotografias, desenhos ou esquemas 
elucidativos.  
Parágrafo único. Os peritos registrarão, no laudo, as alterações do 
estado das coisas e discutirão, no relatório, as consequências 

dessas alterações na dinâmica dos fatos. 
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 A confissão do réu de acordo com o art.197, Código de Processo Penal “O 

valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de 

prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do 

processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância” e 

o depoimento do ofendido. “Sempre que possível, o ofendido será qualificado e 

perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser o seu 

autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações”, “[...] 

Enfim, tudo aquilo que o juiz utiliza para alcançar um fim é considerado meio de 

prova” (RANGEL, 2006, p. 382). 

 

1.5 Prova Ilícita 

 

É inerente ao Estado Democrático de Direito o direito à prova, que está, em 

nosso ordenamento jurídico, inserido nos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, expostos no inciso LV do art. 5º da Constituição da República Federativa do 

Brasil.  “Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 

geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a 

ela inerentes”. 

Fica demonstrado assim o papel importante do direito à prova no quadro do 

contraditório, uma vez que a atividade probatória representa o momento central do 

processo. 

Porém, esse direito à prova deve respeitar alguns limites, pois em alguns 

momentos pode entrar em conflito com outras garantias resguardadas que também 

reclamam a proteção do Estado, como já dito no item anterior. 

Nesse sentido, princípios como o direito à liberdade, à vida privada, à 

intimidade da pessoa, à dignidade humana, à imagem das pessoas constituem o 

limite de atuação do Estado no exercício de sua atividade persecutória e 

principalmente probatória. 

Encontram-se na Constituição da República Federativa do Brasil também 

limites a alguns princípios, entre eles o da intimidade, daí, portanto, pode-se 

observar que os princípios constitucionais não podem ser entendidos como 

absolutos. 



18 

 

No que diz respeito ao direito à prova, a Constituição Federal de 1988 limita 

tal direito em seu art. 5º, inciso LVI, dizendo que “são inadmissíveis, no processo, as 

provas obtidas por meios ilícitos”. 

Portanto, vigora no ordenamento jurídico brasileiro o princípio da 

inadmissibilidade de provas obtidas por meios ilícitos, assegurando, assim um 

direito e uma garantia fundamental. Nesse sentido, 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. 

Provas ilícitas, segundo Mendonça (2004, p. 33): 

 

São aquelas imprestáveis à sua função em virtude dos vícios que as 
contaminam. São aquelas obtidas com violação às normas 
estabelecidas legal ou moralmente, tendo como sanção o seu 
desentranhamento e a sua ineficácia, não produzindo os efeitos a 
que se destinam. 

 

A vedação legal existente em nossa Constituição quanto à admissibilidade 

de provas ilícitas, objetiva regular e limitar a atividade persecutória do Estado, que 

não pode dispor dos seus poderes ilimitadamente para conseguir informações, e, 

consequentemente, provas contra todo e qualquer cidadão. Sendo assim, a 

obtenção de uma prova por meio ilícito, seja ele (o meio) expressamente ou 

implicitamente ilícito, macula de forma absoluta a prova, não servindo então para a 

formação do convencimento do juiz. 

          Grinover; Gomes Filho e Fernandes (2004, p. 157) elucida que a prova ilícita 

é espécie de prova ilegal: 

 

[...] a prova é ilegal toda vez que sua obtenção caracteriza 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 será ilegítima (ou ilegitimamente 
produzida); quando, pelo contrário, a proibição for de natureza 
material, a prova será ilicitamente obtida. 

 

Sendo assim, existem as provas ilícitas e as provas ilegítimas, ambas 

espécies do gênero prova ilegal. 

Como exemplo de prova ilícita, pode-se, então, citar a interceptação 

telefônica sem a ordem judicial, pois desobedece a uma norma de direito material 
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e como exemplo de prova ilegítima, a juntada de documento estrangeiro sem a 

devida tradução, pois desobedece a uma norma de direito processual. 

 

1.5.1 Da prova ilícita por derivação 

 

Questão de relevante importância sobre a (i) licitude da prova é a das provas 

ilícitas por derivação. Essa teoria tem seu berço no direito norte-americano – onde é 

conhecida como fruits of the poisonous tree – que diz que ao empregarmos um 

modo ilícito para obtermos a prova, esse vício do modo contamina todo o conteúdo 

da prova e se transmite a todas as outras provas colhidas com base no conteúdo da 

prova obtida através do procedimento ilícito, assim, essas provas também seriam 

ilícitas, e não caberia sua admissão no processo como meio probatório. Seguindo 

tal teoria é o exemplo do HC n.  69912 RS. 

 

                                     Ementa: 

CONSTITUCIONAL. PENAL. PROVA ILICITA: "DEGRAVAÇÃO" DE 
ESCUTAS TELEFONICAS. C.F., ART. 5., XII. LEI N. 4.117, DE 1962, 
ART. 57, II, E, "HABEAS CORPUS": EXAME DA PROVA. 

I. - O SIGILO DAS COMUNICAÇÕES TELEFONICAS 
PODERA SER QUEBRADO, POR ORDEM JUDICIAL, NAS 
HIPÓTESES E NA FORMA QUE A LEI ESTABELECER PARA FINS 
DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL OU INSTRUÇÃO PROCESSUAL 
PENAL (C.F., ART. 5., XII). INEXISTÊNCIA DA LEI QUE TORNARA 
VIAVEL A QUEBRA DO SIGILO, DADO QUE O INCISO XII DO ART. 
5. NÃO RECEPCIONOU O ART. 57, II, E, DA LEI 4.117, DE 1962, A 
DIZER QUE NÃO CONSTITUI VIOLAÇÃO DE 
TELECOMUNICAÇÃO O CONHECIMENTO DADO AO JUIZ 
COMPETENTE, MEDIANTE REQUISIÇÃO OU INTIMAÇÃO DESTE. 
E QUE A CONSTITUIÇÃO, NO INCISO XII DO ART. 5., SUBORDINA 
A RESSALVA A UMA ORDEM JUDICIAL, NAS HIPÓTESES E NA 
FORMA ESTABELECIDA EM LEI. 

II. - NO CASO, A SENTENÇA OU O ACÓRDÃO IMPUGNADO 
NÃO SE BASEIA APENAS NA "DEGRAVAÇÃO" DAS ESCUTAS 
TELEFONICAS, NÃO SENDO POSSIVEL, EM SEDE DE "HABEAS 
CORPUS", DESCER AO EXAME DA PROVA. 

                                    III. - H.C. INDEFERIDO. 
 

As provas ilícitas por derivação, apesar de serem lícitas em sua forma, 

apresenta ilicitude por derivação, ou seja, se originaram de uma prova obtida através 

de um meio ilícito. 
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Previstas no art. 157 do Código de Processo Penal, as provas derivadas das 

ilícitas possuem o mesmo tratamento das originalmente ilícitas e deverão ser 

desentranhadas do processo. 

 

 Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do 
processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação 
a normas constitucionais ou legais. 
 § 1o 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. 
 

Grinover (2009, p. 128) exemplifica: 

 

É o caso da confissão extorquida mediante tortura, em que o 
acusado indica onde se encontra o produto do crime, que vem a ser 
regularmente apreendido. Ou o caso da interceptação telefônica 
clandestina, por intermédio da qual o órgão policial descobre uma 
testemunha do fato que, em depoimento regularmente prestado, 
incrimina o acusado. 

 

Como é possível observar, Pacelli (2015, p. 363) entende que: 

 

Se os agentes produtores da prova ilícita pudessem dela se valer 
para a obtenção de novas provas, a cuja existência somente se teria 
chegado a partir daquela (ilícita), a ilicitude da conduta seria 
facilmente contornável. Bastaria a observância da forma prevista em 
lei, na segunda operação, isto é, na busca das provas obtidas por 
meio das informações extraídas pela via da ilicitude, para que se 
legalizasse a ilicitude da primeira (operação). Assim, a teoria da 
ilicitude pro derivação é uma imposição da aplicação do princípio da 
inadmissibilidade das provas obtidas licitamente. 

 

Todavia, é necessário saber que existem teorias que atenuam as provas 

ilícitas por derivação. Sabe-se que muitas destas teorias vieram do Direito Norte-

americano, como a teoria da Fonte Independente, como podemos verificar adiante. 

E ainda as classifica como exclusivas e não exclusivas, sendo que estas, no 

caso da derivação não exclusiva, que é quando a prova derivada é depois 

conseguida de outra forma, ou seja, ocorre quando a condenação for 

suficientemente fundamentada e a prova ilícita por derivação não exerce papel 

decisivo no convencimento do juízo. 

Nesse sentido, Rangel (2003, p. 420) afirma: 
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[...] se a interceptação telefônica feita ao arrepio da Lei. (nº 
9296/1996) não foi o único meio de prova de que se valeu a polícia 
para a colheita das informações necessárias à elucidação do fato-
crime, havendo, assim, outros meios de prova independentemente 
da interceptação, não há que se falar em contaminação. 

 

É certo que a Constituição Federal de 1988 tratou da questão da inadmissão 

das provas ilícitas, porém deixou de tratar das provas ilícitas por derivação, 

deixando assim espaço para a doutrina e a jurisprudência construírem 

entendimentos. 

 

1.6 Do princípio da proporcionalidade 

 

É utilizado nos casos em que há o conflito entre dois princípios 

constitucionais. O mesmo consiste em ponderar os dois princípios e escolher o que 

melhor se encaixa ao caso concreto. A análise feita entre os dois princípios consiste 

em verificar primeiramente a hierarquia constitucional entre elas e, em caso de 

empate, deverá utilizar-se do balanço axiológico em questão,  

 

“[...] estabelecendo no caso concreto o peso de cada um dos bens ou 
valores em jogo, e definindo, ao final, após a aplicação dos dois 
primeiros subprincípios da proporcionalidade (adequação e 
necessidade), qual deles deverá prevalecer [...]” (BONFIM, 2008, p. 
316). 

 

Em respeito ao Princípio da Proporcionalidade, os tribunais têm decidido 

abrandar a vedação das provas ilícitas, admitindo o seu uso desde que não sejam o 

único meio de comprovação, ou estejam de acordo com os demais elementos de 

prova que compõem o processo. 

É certo que a Constituição Federal de 1988, proclama vários direitos e 

garantias fundamentais em vários dispositivos, tais como o direito à liberdade, à 

vida, à privacidade, ao devido processo legal, entre outros, porém, em alguns casos, 

como, por exemplo, o direito ao sigilo das comunicações telefônicas, no inciso XII do 

art. 5º, têm seu limite também expostos na própria Constituição. 

Uma outra limitação aos direitos e garantias fundamentais é encontrada no 

§ 2º do art. 5º da Constituição, onde ela assegura que “os direitos e garantias 

expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos 
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princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 

Federativa do Brasil seja parte”. 

Encontra-se nesse dispositivo, então, uma sugestão ao julgador, dando a 

ele a possibilidade de mitigar algum dos valores fundamentais tutelados pela 

Constituição quando necessário. Pode-se citar aqui como exemplo o objeto de 

estudo desse trabalho, a interceptação telefônica, que só ocorre quando o direito 

à privacidade individual entra em conflito com um direito tutelado ainda maior e mais 

importante, nesse caso, a defesa da sociedade, pelo fato de que as normas 

constitucionais de direitos e garantias têm como destinatário toda a coletividade. 

A esse balanceamento, a essa possibilidade de mitigar um valor fundamental 

em detrimento de outro se dá o nome de princípio da proporcionalidade. 

Nesse sentido Mendonça (2004, p. 66) afirma: 

 

A teoria da proporcionalidade aplicada em primeira linha pelos 
tribunais alemães visa, primordialmente, a prevenir eventuais 
injustiças causadas pela aplicação irrestrita e cega da lei, quando em 
confronto com casos de especial gravidade. 

 

Assim sendo, o princípio da proporcionalidade surge para ser aplicado no 

caso de conflito entre dois preceitos/direitos constitucionais, sendo que o julgador 

deve sopesar qual tem o valor maior para tomar sua decisão, deve fazer uma 

ponderação entre os bens envolvidos. 

Não deixa de ser uma manifestação do princípio da proporcionalidade a 

posição quase unânime favorável à utilização, no processo penal, da prova colhida 

por meios ilícitos em favor do réu se essa prova for o único modo de provar sua 

inocência. Aqui se tem a aplicação do princípio da proporcionalidade na ótica do 

direito de defesa, também constitucionalmente assegurado. 

Além disso, quando uma prova, aparentemente ilícita, for colhida pelo próprio 

réu, elimina-se a ilicitude por causas legais, como a legítima defesa, excluindo, 

assim, a ilicitude da prova. 

Na Constituição Federal de 1988 encontra-se o direito à privacidade, 

assegurado no art. 5º, inciso XII, porém, nesse mesmo dispositivo da nossa Carta 

Magna, também se encontra a autorização para que haja a quebra desse mesmo 

direito, por meio da quebra do sigilo telefônico de um indivíduo. Esse dispositivo 
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pedia uma lei que tratasse sobre o assunto. Mais tarde foi promulgada a Lei n. 

9296/1996 regulando as interceptações telefônicas. 

Diante disso, verifica-se que, o próprio instituto da interceptação telefônica é 

uma manifestação do princípio da proporcionalidade, e demonstra que apesar de a 

Constituição adotar como regra a inviolabilidade do sigilo das comunicações 

telefônicas de um indivíduo, por ser capaz de expor sua intimidade, a violação, 

desde que atendidos certos requisitos, descritos na lei, desse sigilo, não constitui 

crime, ou, até mesmo, não é afronta à Constituição. 



24 

 

2 INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA 

 

A interceptação de comunicações telefônicas no Brasil é regulada pela Lei 

n. 9296, de 24 de julho de 1996, que possui doze artigos. Antes da vigência de 

tal lei a interceptação telefônica era regulada pelo art. 57 do Código Brasileiro de 

Telecomunicações, Lei n. 4117 de 1962, que rezava: “Art. 57. Não constitui violação 

de telecomunicação: II. O conhecimento dado: e) ao juiz competente, mediante 

requisição ou intimação deste”. 

Porém, com o advento da Constituição Federal de 1988, que em seu art. 5º, 

inciso XII, permite a violação da comunicação telefônica, “por ordem judicial, nas 

hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou 

instrução processual penal”, fez-se necessária a criação de nova lei para reger tal 

instituto, pois, em votação do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Habeas 

Corpus n. 69.912 RS, por maioria de votos, relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 

decidiu-se que a Constituição de 1988 não havia recepcionado o dispositivo do art. 

57 do Código Brasileiro de Telecomunicações e, como não existia lei nova 

disciplinando a matéria, não era lícita a interceptação telefônica, ainda que 

ordenada pelo juiz. 

O dispositivo constitucional permissivo da quebra do sigilo das 

telecomunicações só veio a ser regulado em 1996, com o advento da Lei n. 

9.296/1996, uma demora de oito anos. Mas, mesmo com essa janela temporal entre 

a promulgação da Constituição e a publicação da nova lei que regesse as 

interceptações telefônicas, a nova lei não prima pela perfeição, deixando muito 

espaço para dúvidas e interpretações distintas, sendo essa a razão da discussão e 

exposição de assuntos da presente monografia. 

 

2.1 Definição 

 

O mundo atual é de muita tecnologia e informação, mais do que informação, é 

um mundo de velocidade da informação, e tudo isso graças, primeiramente, à 

telefonia, fixa e móvel, até porque a internet, em seu princípio, só nos era acessível 

se possuíssemos em casa uma linha telefônica fixa, a qual seria utilizada como 

meio de acesso a “world wide web” (o famoso www dos sites). Porém, com esse 

avanço tecnológico que aumenta a velocidade da informação e encurta as 
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distâncias entre os quatro cantos do mundo, também surgem perigos novos, pois 

qualquer um pode invadir nossa privacidade se tiver um conhecimento um pouco 

mais aprofundado sobre o funcionamento desse sistema. 

Por isso deve-se atentar às modalidades de interceptação existentes, pois, e 

esse é um dos pontos em que a Lei n .9296/1996 deixou a desejar, algumas 

dessas modalidades não se encontram abarcadas pela lei, e, portanto, não 

constituem crime se realizadas sem a autorização judicial. 

 

2.2 Modalidades 

 

Segundo Mendonça (2004, p. 97) “etimologicamente, interceptar seria deter 

na passagem, impedindo o fluxo normal do elemento fonético entre o mensageiro e o 

receptor”. 

Então, tendo em vista esses dizeres, passemos a enumerar as modalidades 

de captação de uma comunicação telefônica. 

 

2.2.1 Interceptação telefônica em sentido estrito 

 

Por interceptação telefônica em sentido estrito entende-se a escuta e a 

eventual gravação realizada por terceiro, sem o consentimento e conhecimento de 

ambos os interlocutores. A esta modalidade, sem divergências doutrinárias, incide, 

certamente, a Lei n. 9296/1996. 

Nesse sentido, Mendonça (2004, p. 101) nos ensina que “se o fato for 

desconhecido por todos os comunicadores, a natureza da apreensão da mensagem 

seria a de interceptação telefônica stricto sensu, sendo a intimidade de todos os 

comunicadores violada”. 

Portanto, é esta modalidade de interceptação telefônica que será considerada 

crime se realizada fora das balizas legais impostas pela lei. 
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2.2.2 Escuta telefônica 

 

Entende-se por escuta telefônica, a captação de uma comunicação telefônica 

por uma terceira pessoa, quando esta age com a autorização de um dos 

interlocutores. 

Quanto à incidência da lei sobre essa modalidade há divergência na doutrina. 

Para Greco Filho (1996, p. 6) só se encontra regulamentada pela Lei n. 9296/1996 a 

interceptação telefônica em sentido estrito. Segundo o autor: 

 

[...] ambas as situações (gravação clandestina ou ambiental e 
interceptação consentida por um dos interlocutores) são 
irregulamentáveis porque fora do âmbito do inciso XII do art. 5º da 
Constituição e sua licitude, bem como a da prova dela decorrente, 
dependerá do confronto do direito à intimidade (se existente) com a 
justa causa para a gravação ou a interceptação, como o estado 
de necessidade e defesa de direito [...]. 

 

Em posição semelhante, Streck (2001, p. 45) diz ser necessário que essas 

provas colhidas de maneira clandestina passem “pelo crivo da ponderação de bens. 

É desse processo hermenêutico que exsurgirá a solução para o caso que se 

apresenta ao intérprete”. 

Em contrapartida, há os ensinamentos de Gomes (1997, p. 24), que diz que 

tanto a interceptação telefônica em sentido estrito, como a escuta telefônica são 

abrangidas pela lei, e não é porque nesta uma das partes tem conhecimento da 

providência que a lei deixará de ter incidência, especialmente na parte do 

procedimento. 

 

2.2.3 Gravação clandestina 

 

Nesta modalidade um dos partícipes da comunicação telefônica é o 

responsável pela gravação da conversa. Pode-se então, nesse caso, perceber que, 

aqui, não há a participação de um terceiro estranho à comunicação, sendo assim, 

não fica caracterizada a interceptação, ou seja, tal modalidade de degravação de 

uma conversa por meio telefônico, não se submete ao disposto na Lei n. 

9296/1996. 
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Porém, essa modalidade de captação de comunicação telefônica não é 

irrestritamente admissível no processo penal, para isso, como já dito no item anterior 

ao citarmos Greco Filho, faz-se necessária uma avaliação do caso pelo juiz, antes 

de permitir a entrada dessa gravação no processo e utilizá-la como prova para 

formar sua convicção, sob o ponto de vista da justa causa e fazendo uso do princípio 

da proporcionalidade. 

 

2.3 Interceptação, escuta e gravação ambiental 

 

Trataremos dessa modalidade em item separado, pois aqui não se caracteriza 

uma modalidade de captação de uma comunicação telefônica, o que temos aqui são 

modalidades de captação de uma conversa entre pessoas presentes que se 

encontrem num mesmo ambiente. 

As diferenciações que se fazem nas modalidades de captação de 

comunicação telefônica também servem aqui, para diferenciar as modalidades de 

captação de conversa entre presentes. 

Ocorre a interceptação ambiental quando um terceiro, sem conhecimento de 

ambas e, consequentemente, sem o consentimento de nenhum dos interlocutores, 

grava a conversa de duas pessoas por meio de um aparelho de captação de áudio 

(pode ser de áudio e vídeo também) colocado no ambiente em que a relação 

comunicativa ocorre (AVOLIO, 2003, p. 99). 

A escuta ambiental ocorre quando um terceiro, com o conhecimento e 

consentimento de uma das partes, realiza a gravação por meio de um aparelho de 

captação de áudio colocado no ambiente em que se encontram os interlocutores da 

conversa (RABONESE, 1998, p. 77). 

A gravação ambiental ocorre quando um dos interlocutores da conversa 

presencial se utiliza de qualquer aparelho gravador para realizar a gravação de sua 

conversa com a outra parte (RABONESE, 1998, p. 78). 

Todas essas situações não estão abarcadas pela Lei n. 9296/1996, e também 

não são reguladas por nenhuma outra lei, portanto, não há autorização legal para 

tais interceptações, então, por falta de lei, assim como era o entendimento do 

Supremo Tribunal Federal quanto às interceptações telefônicas antes do advento da 

“Lei de Interceptações Telefônicas”, não devem valer como prova, salvo em alguns 
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casos em que existam justa causa, como, por exemplo, para comprovar a inocência 

de algum acusado. 

 

2.4 Natureza jurídica 

 

Como em todo estudo dos institutos do direito, aqui também há necessidade 

de se identificar a finalidade e o âmbito espacial das interceptações telefônicas no 

mundo jurídico. 

Por ser um meio probatório violador da intimidade, uma garantia fundamental 

constitucional, a interceptação telefônica deve ser realizada dentro das balizas 

estabelecidas pelo ordenamento jurídico, mais precisamente na Lei n. 9296/1996, 

para que, em seu resultado, seja válida como prova no processo penal. 

Nesse sentido, Avolio (2003, p. 94) nos afirma que: 

 

Reputa-se lícita a interceptação telefônica, desde que realizada 
dentro dos parâmetros estabelecidos pelo ordenamento jurídico. O 
seu resultado – que é uma operação técnica – é fonte de prova. 
Através do meio de prova (a gravação e sua transcrição) será 
introduzida no processo. 

 

A interceptação telefônica, nos dizeres de Mendonça (2004, p. 114), “seria, 

portanto, uma apreensão imprópria, forma pela qual se resguardariam os elementos 

fonéticos para utilização futura, evitando o seu perecimento e, consequentemente, a 

ineficácia da prestação jurisdicional”. 

A interceptação lícita teria, então, a finalidade de preservar os diálogos da 

conversação telefônica e de evitar que a situação existente ao tempo do crime 

venha a se modificar durante a tramitação do processo principal, e nesse sentido, 

visando conservar, para fins exclusivamente processuais, o conteúdo de uma 

comunicação telefônica, até por causa da morosidade da justiça e tendo em vista o 

natural esquecimento dos fatos e diálogos natural do ser humano. 

Portanto, parece clara a natureza cautelar da interceptação telefônica, pois 

visa resguardar as provas da deterioração natural do processo no tempo. 
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2.5 Requisitos 

 

Por sua natureza cautelar, a interceptação telefônica tem, então, dois 

requisitos, o fumus boni iuris e o periculum in mora, para sua autorização, como não 

poderia deixar de ser. 

Quanto à questão do fumus boni iuris, Gomes (1997, p. 178) diz: 

 

O fumus boni iuris (fumaça do bom direito), em processo penal, 
exprime duas exigências: 1ª) probabilidade de autoria ou participação 
numa infração penal; 2ª probabilidade de existência de uma infração 
penal. A primeira refere-se ao “agente”; a segunda à infração 
propriamente dita é dizer, à sua materialidade. 

 

Podemos encontrar tal requisito expresso no art. 2º, inciso I da Lei n. 

9296/1966, que reza: “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”. 

No que tange ao periculum in mora, deve ser considerado o risco ou prejuízo 

que dá não realização da medida possa resultar para a investigação ou instrução 

processual (AVOLIO, 2003, p. 72). 

 

2.6 Hipóteses de cabimento 

 

As hipóteses em que cabem a interceptação telefônica encontram-se 

arroladas no art. 2º da Lei n. 9296/1996, porém a redação de tal dispositivo, 

segundo a maioria da doutrina, é infeliz, dentre esses autores, Greco Filho (1996, p. 

13) ensina: 

 

O art. 2º da Lei n. 9.296 optou por duplamente lamentável redação 
negativa, enumerando os casos em que não será admitida a 
interceptação, em vez de indicar taxativamente os casos em que 
será ela possível. 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. 

 

O referido artigo possui três incisos, que enumeramos a seguir: 
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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. 
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. 

 

Como já citado no item anterior, há, no inciso I, a manifestação expressa do 

fumus boni iuris. 

Quanto à conceituação de indícios razoáveis serve como norte para o juiz a 

regra do art. 239 do Código de Processo Penal, que elucida: “Considera-se indício a 

circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por 

indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstancias”. 

Já no inciso II encontra-se um conceito aberto, o que leva a uma 

subjetividade na decisão do juiz de conceder ou não a interceptação telefônica, pois 

o conceito de outros meios disponíveis não é exato, dando espaço para 

interpretações diferentes, uma vez que o ‘não estar disponível’ pode significar, na 

verdade, estar oculta (inconscientemente ou propositadamente) ou, simplesmente, 

não haver interesse de se investigar por outro meio (GRECO FILHO, 1996, p. 66). 

Sobre esse problema, alerta Streck (2001, p. 103), que a expressão 

“outros meios disponíveis” não são, simplesmente, os meios que estão ao alcance 

da autoridade policial, mas sim os meios legais-processuais. 

Percebe-se nesse segundo inciso a tentativa do Legislador de manter a 

privacidade dos cidadãos, pois essa é a vontade do Legislador Constituinte. A 

interceptação, portanto, é uma medida de exceção, que só se realizará quando for 

impossível a constituição de determinada prova por outro meio, desde que lícito, eis 

que a própria Carta Magna, proíbe as provas obtidas por meios ilícitos (PARIZATTO, 

1996, p. 112). 

Para fortalecer esse raciocínio, a “Lei de Interceptações Telefônicas”, em seu 

art. 4º, caput, dispõe que “o pedido de interceptação de comunicação telefônica 

conterá a demonstração de que a sua realização é necessária à apuração de 

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

Portanto, se a mesma prova que se pretende produzir por meio da 

interceptação telefônica, puder ser produzida, por exemplo, por uma oitiva de 
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testemunhas, não deve ela ser concedida, esse instituto deve ser utilizado como 

ultima ratio (AVOLIO, 2003, p. 101). 

O inciso III do art. 2º estabelece em quais crimes seriam cabíveis a utilização 

do instituto da interceptação telefônica, quais sejam, todos os crimes punidos com 

reclusão. Esse rol tão amplo de admissibilidade é inconcebível num Estado 

Democrático de Direito, vez que pode dar margem a abusos (PARIZATTO, 1996, p. 

134). 

Tal visão é compartilhada por Greco Filho (1996, p. 15), que ensina: 

 

A possibilidade de interceptação telefônica com relação a todos os 
crimes de reclusão precisa ser restringida, porque muito ampla. Há 
muitos crimes punidos com reclusão que, de forma alguma, 
justificariam a quebra do sigilo das comunicações telefônicas [...]. Há 
necessidade de se ponderar a respeito dos bens jurídicos 
envolvidos: não se pode sacrificar o bem jurídico da magnitude do 
sigilo das comunicações telefônicas para a investigação ou instrução 
de um crime em que não estejam envolvidos bens jurídicos de 
maior valor. 

 

Nesse mesmo sentido Streck (2001, p. 55): 

 

É evidente que essa discussão passa, necessariamente, pela 
avaliação do que seja a aludida “proporcionalidade” estabelecida 
pelo poder legiferante ao fazer a opção pelo tipo de delitos 
suscetíveis de interceptação telefônica. Não há duvida em afirmar 
que o estabelecimento dessa proporcionalidade esta na exata 
medida em que, em face do direito constitucional da inviolabilidade 
das comunicações, não se justifica uma invasão de privacidade para 
combater pequenos delitos. O remédio não pode ser mais drástico 
do que a doença que pretenda combater! 

 

Inúmeros entendimentos no mesmo sentido poderiam ser citados, pois a 

corrente majoritária da doutrina especializada é nesse sentido. 

Atente-se então que, como já dito anteriormente, o instituto da interceptação 

telefônica já é uma manifestação do princípio da proporcionalidade, ou seja, 

analisando cada caso e suas nuances é que o juiz decidirá pela concessão ou não, 

não havendo possibilidade de se estabelecer um critério objetivo para isso. 
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2.7 Do requerimento 

 

De acordo com o art. 3º da Lei n. 9296/1996, têm competência para fazer o 

requerimento ao juiz a autoridade policial, na investigação criminal (inciso I) e o 

representante do Ministério Público, na investigação criminal e na instrução 

processual penal (inciso II). Além disso, o próprio juiz, de acordo com o caput de tal 

artigo, tem competência para determinar de oficio a interceptação, contudo, parece 

certo que está só ocorrerá no curso da instrução processual, já que o juiz não teria 

conhecimento da investigação antes que fosse entregue a ele o inquérito policial. 

Percebe-se pela redação de tal artigo que somente o juiz tem competência 

para determinar a interceptação telefônica, seguindo assim a maioria das 

legislações estrangeiras, logo, então, não pode fazê-lo a autoridade policial ou o 

Ministério Público, como ocorre em alguns ordenamentos jurídicos estrangeiros, 

como por exemplo o italiano. Cabe atentar também, que não é qualquer juiz que 

pode determinar a interceptação, mas somente o juiz competente para a ação 

principal. 

Esse sistema adotado pela legislação brasileira é denominado por Luiz Flávio 

Gomes de sistema de verificação prévia da legalidade (GOMES, 1997, p. 32). 

É justamente pela adoção desse sistema de autorização e verificação prévia, 

que a participação do Ministério Público faz-se necessária nos casos em que a 

interceptação for requerida pela autoridade policial. Neste ponto a lei foi omissa, 

mas, quanto a isso, ensina o Professor Streck (2001, p. 76): 

 

Em matéria de tamanha relevância – eis que a autorização de 
interceptação é uma invasão na esfera da privacidade do cidadão – 
não tenho dúvidas em afirmar que, necessariamente, deve haver 
prévia participação (portanto, ouvida) do Ministério Público, cuja 
missa constitucional é justamente a de ser o guardião dos direitos 
individuais e coletivos da sociedade. [...] Levando-se em conta, 
ainda, que o Ministério Público, por definição constitucional, é o 
controlador externo da atividade policial, os pedidos de interceptação 
advindos da autoridade não podem prescindir do crivo do agente 
do Ministério Público, para verificar a presença dos requisitos para a 
concessão da interceptação. 

 

Sendo assim, percebe-se que, além de ser duplamente legitimado, pode 

requerer a interceptação telefônica tanto na fase de investigação criminal, quanto na 

fase de instrução processual penal, o Ministério Público exerceria ainda um controle 
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de legalidade mais prévio ainda, anterior ao do juiz que concederá a feitura da 

interceptação. 

 

2.8 Do procedimento 

 

Como dito no item anterior, têm legitimidade para requerer a interceptação 

telefônica o Ministério Público e a autoridade policial. Contudo, esse requerimento 

deve preencher alguns requisitos expressos na lei. 

Em seu art. 4º, reza a Lei n. 9296/1996 que “o pedido de interceptação de 

comunicação telefônica conterá a demonstração de que a sua realização é 

necessária à apuração de infração penal, com indicação dos meios a serem 

empregados”. Sendo assim, tanto o Ministério Público, quanto a autoridade policial, 

devem em seu requerimento demonstrar, e não somente alegar, que não há outro 

meio de se provar a ligação do indivíduo ao crime e indicar quais serão os meios 

empregados para a realização da gravação da comunicação telefônica, como 

equipamentos, o tipo de tecnologia ou, como permitido pelo art. 7º da lei, a 

requisição de serviços técnicos especializados às concessionárias de serviço 

público (AVOLIO, 2003, p. 102). 

Feito o requerimento, de acordo com o parágrafo 2º, do art. 4º da Lei n. 

9296/1996 “o juiz, no prazo máximo de vinte e quatro horas, decidirá sobre o 

pedido”. Esse prazo curto tem em vista a urgência que a medida requer, pois a 

demora nesta decisão pode tornar impossível a coleta da prova, já que a mesma 

conversação por meio telefônico não voltará a ocorrer (GRECO FILHO, 1988, p. 83). 

No art. 5º trata-se da decisão do juiz concedendo ou não a medida, sendo 

que: “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”, como expresso na nossa Constituição Federal em seu art. 93, inciso IX. 

 

Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, 
e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo 
a lei, se o interesse público o exigir, limitar a presença, em 
determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou 
somente a estes. 
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E, em caso de concessão, deverá indicar a forma que será feita a diligência, 

podendo indicar uma forma diferente daquela proposta pelo Ministério Público ou 

pela autoridade policial em seu requerimento (GRECO FILHO, 1998, p. 84). 

Este artigo também trata da duração da medida, ao dizer que a diligência 

não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por igual tempo se comprovada a 

indispensabilidade do meio de prova. 

Tal prazo é uma questão controvertida, uma vez que o artigo não mencionou 

quantas vezes poderia ser renovada a diligência. Existem duas correntes quanto a 

essa discussão. A primeira diz que a renovação só pode ocorrer por uma vez, já a 

segunda entende que a renovação pode ser realizada quantas vezes forem 

necessárias, dando ênfase ao “necessária”, enquanto indispensável, poderá ser 

autorizada. Nesse sentido vem Gomes (1997, p. 219): 

 

A interceptação telefônica é medida excepcional e tem por 
fundamento a sua necessidade para a obtenção de uma prova. O 
fundamental, assim, não é tanto a duração da medida, senão a 
demonstração inequívoca da sua indispensabilidade. [...] É o 
prudente arbítrio do Juiz que está em jogo. Mais tecnicamente 
falando: é a proporcionalidade. No instante em que se perceber que 
a interceptação já não tem sentido, desaparece a 
proporcionalidade. Logo, já não pode ser renovada. E se o for, é nula. 

 

Nessa questão a jurisprudência e a doutrina majoritária vão no sentido da 

segunda corrente, autorizando por várias vezes a renovação da interceptação 

telefônica. Citamos aqui o HC 131057 PB precedente do STJ: 

 

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA 
VOLTADA PARA A PRÁTICA DE CRIMES DE TRÁFICO DE 
DROGAS, ASSALTOS E TRÁFICO DE ARMAS. PACIENTE PRESO 
PREVENTIVAMENTE EM 29.01.08, APÓS COLHEITA DE 
ELEMENTOS INDICIÁRIOS POR MEIO DE INTERCEPTAÇÃO 
TELEFÔNICA AUTORIZADA JUDICIALMENTE DEVIDAMENTE E 
FUNDAMENTADA. PRORROGAÇÕES INDISPENSÁVEIS À 
CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. INOCORRÊNCIA DE 
EXCESSO DE PRAZO. FEITO COMPLEXO (33 RÉUS, 80 
TESTEMUNHAS, NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS 
PRECATÓRIAS E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA). PRINCÍPIO DA 
RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PARECER DO MPF 
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. [...] 2. 
Estando devidamente fundamentada a decisão que deferiu a escuta 
telefônica, bem como a que determinou a sua prorrogação, por 
absoluta necessidade da investigação, dada a quantidade de 
envolvidos e a complexidade das suas atividades, não há qualquer 
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nulidade a ser sanada em Habeas Corpus. 3. Nos termos da Lei 
9.296/96, que regulamentou a escuta telefônica autorizada 
judicialmente, o prazo definido para a interceptação é de 15 dias, 
permitida a renovação por igual período; todavia, não há qualquer 
restrição legal ao número de vezes em que pode ocorrer essa 
renovação, desde que comprovada a sua necessidade. Precedentes 
do STJ. [...] (BRASIL, 2009) 

 

Portanto, poderá a interceptação ser prorrogada por um número ilimitado de 

vezes, desde que haja uma fundamentação da decisão e reste comprovada a 

necessidade da extensão de seu prazo. 

No art. 6º da Lei n. 9296/1996, “deferido o pedido, a autoridade policial 

conduzirá os procedimentos de interceptação, dando ciência ao Ministério Público, 

que poderá acompanhar a sua realização”, já que quem será responsável pelas 

operações será ela, sendo que o Ministério Público deve ter ciência desse 

procedimento, sendo facultado a este o acompanhamento ou não das diligências 

(RABONESE, 1998, p. 87). 

A autoridade policial deverá encaminhar ao juiz o resultado da interceptação 

acompanhado de auto circunstanciado, contendo o resumo de todas operações 

realizadas. 

Art. 7º da Lei “para os procedimentos de interceptação de que trata esta Lei, a 

autoridade policial poderá requisitar serviços e técnicos especializados às 

concessionárias de serviço público”. Ou seja, traz a possibilidade de a autoridade 

policial responsável pela realização da interceptação, requisitar serviços e técnicos 

especializados às concessionárias de serviço público, sendo que estes também tem 

o dever de manter em sigilo todas as informações angariadas durante essa diligência 

(PARIZATTO, 1996, p. 19). 

O art. 8º reza: “a interceptação de comunicação telefônica, de qualquer 

natureza, ocorrerá em autos apartados, apensados aos autos do inquérito policial ou 

do processo criminal, preservando-se o sigilo das diligências, gravações e 

transcrições respectivas” onde, de acordo com tal artigo, deve-se preservar o sigilo 

das diligências, gravações e transcrições recolhidas na interceptação, por isso a 

razão do apensamento, e para essa proteção. Vicente Greco Filho (1996) chega a 

sugerir embalagem com lacre. 

Se tiver sido realizada na fase de investigação criminal, será apensada 

somente logo antes do relatório da autoridade e se realizada na fase de instrução 
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processual penal, será apensada logo antes da decisão de pronúncia ou da 

sentença definitiva. Esses momentos têm razão de ser porque são aqueles em 

que a prova deve ser apreciada e levada em consideração e, também, porque fica 

mais seguro assim para preservar o sigilo, especialmente em face de terceiros 

mencionados no procedimento (GRECO FILHO, 1996, p. 79). 

Deve-se fazer a diferenciação entre a juntada material dos autos apartados 

aos autos principais, da possibilidade de acesso ao conteúdo pelos interessados, 

pois não é só após o apensamento que o investigado e seu advogado têm acesso 

às informações constantes nos autos da interceptação. O que não pode ocorrer é o 

investigado querer saber o que foi captado antes das transcrições finais, mas após 

feitas todas as diligências não existe mais o segredo interno absoluto, e sim o 

princípio da publicidade interna restrita (GOMES, 1997, p. 104). 

Terminando a parte do procedimento, o art. 9º fala sobre o incidente de 

inutilização, que deve ser requerido ou por parte interessada ou pelo Ministério 

Público, que deverá ser feito quanto à parte de gravação ou gravação completa 

que não interessar à investigação, que não servirem como prova para o processo 

principal. E não somente a gravação que não interessa será alvo do incidente de 

inutilização, mas tudo que não interesse a prova, como o auto circunstanciado, as 

transcrições, eventuais testemunhos etc. (GOMES, 1997, p. 104). 

O incidente de inutilização deverá ser acompanhado pelo Ministério Público, 

sendo facultada a presença do acusado ou de seu advogado e, como algumas 

vezes poderá existir uma outra parte, diferente ou além do acusado, interessada na 

destruição da gravação, está também poderá estar presente nesse incidente de 

inutilização. 

 

2.9 Dos crimes 

 

Os tipos penais são trazidos na Lei n. 9296/1996 em seu art. 10, que diz: 

 

Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, 
de informática 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. 
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Como já dito anteriormente, quando da definição de interceptação telefônica e 

de suas modalidades, aplica-se tal dispositivo às interceptações telefônicas stricto 

sensu, que é aquela realizada por terceiro que se infiltra na conversação telefônica 

de duas ou mais outras pessoas sem o conhecimento de nenhum dos interlocutores. 

O bem jurídico primordial tutelado por esse artigo é o da liberdade das 

comunicações, que está amparado na Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso 

XII, pelo sigilo. Como nos ensinam Gomes e Cervini, aqui há de se limitar essa 

tutela, pois este artigo não tutela todos os aspectos da privacidade, que esta é 

gênero e possui vários âmbitos de expressão, entre eles a intimidade e que esta, 

por sua vez, também tem vários aspectos, entre eles a liberdade de comunicação, 

que é o bem jurídico exclusivamente tutelado (GOMES, 1997, p. 58). 

Percebe-se que, em um só artigo, se tipificaram dois crimes: o de realizar 

interceptação indevidamente e o crime de quebrar o segredo de Justiça, de não 

preservar o sigilo das diligências, como diz o art. 8º da Lei n. 9296/1996. 

O primeiro tipo penal tem um elemento normativo e um subjetivo. A 

realização da interceptação telefônica sem autorização judicial é o primeiro e a 

realização deste mesmo instituto com objetivos não autorizados em lei é o 

segundo. Isso significa dizer que incorre nos crimes do art. 10 da Lei n. 9296/1996 

qualquer terceira pessoa (pois se for um dos interlocutores quem estiver realizando 

a gravação não há incidência da lei) que realize uma interceptação telefônica sem 

autorização judicial para tal, e também se punirá quem realizar interceptação 

telefônica com objetivos não autorizados em lei, ou seja, a interceptação só poderá 

ser realizada para servir como prova em investigação criminal ou em instrução 

processual penal, mesmo que para isso tenha autorização judicial (AVOLIO, 2003, 

p. 133). 

Aqui tem-se um crime comum, pois qualquer pessoa pode cometê-lo, doloso, 

permanente e de mera conduta, basta realizar a interceptação para incidir o tipo 

penal. Admite-se a co-autoria, participação e a tentativa. Luiz Flávio Gomes ainda o 

classifica como crime de lesão, ou seja, para que ocorra deve haver lesão ao bem 

jurídico tutelado para que se consuma o crime (GOMES, 1997, p. 85). 

O segundo crime previsto na lei é “quebrar segredo de justiça” que é a que-

bra do segredo relativo ao conteúdo da interceptação, ou seja, revelar a outrem o 

conteúdo do procedimento. É evidente que esse tipo de crime somente pode ser 

praticado por pessoas que tenham conhecimento da interceptação. 
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 Sujeito passivo consoante Gomes (1997 p. 246) assim descreve: 

 

Caso se concretize durante o procedimento inicial ou durante as dili-
gências da interceptação, sujeito passivo é o Estado (que vê frustra-
da a possibilidade de se conseguir uma prova). Caso ocorra a quebra 
das gravações ou das transcrições, sujeitos passivos são todos os 
comunicadores. 

 

Fica claro no texto da lei que todo tipo de interceptação telefônica depende 

de autorização judiciária e aquele que pratica a conduta de interceptar comunicação 

telefônica, de informática ou telemática, ou ainda quebrar segredo de justiça, sem 

autorização judicial será responsabilizado e sofrerá a sanção penal prevista. 

Faz-se necessário, então, citar aqui os ensinamentos de Gomes e Cervini 

(1997, p. 245): 

 

Dois bens jurídicos são tutelados com esse crime: no primeiro 
momento, o direito à segurança (o Estado, quando presentes todos 
os requisitos legais, para reprimir alguns delitos, conta com o direito 
de interceptar comunicações telefônicas ou telemáticas alheias com 
o fim de obter prova; e quando determinada essa interceptação ela 
se realiza sob o segredo de Justiça, em razão do risco de não 
alcançá-la caso haja publicidade); num segundo momento, o direito 
ao sigilo das comunicações (além da honra, do bom nome, 
imagem etc.) de todos (investigado e terceiros) que se envolvem 
nas comunicações interceptadas. 

 

Trata-se de crime próprio, pois só pode cometê-lo quem por seu cargo, 

função ou profissão venha a ter conhecimento do incidente de interceptação ou de 

suas diligências, e doloso. Admite-se a tentativa (segundo os dois autores 

supracitados somente na forma escrita) a coautoria e a participação. 
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3 A SERENDIPIDADE: ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS 

 

Como dito anteriormente, no requerimento da interceptação telefônica, diz a 

Lei n. 9296/1996, em seu art. 2º, é necessária a descrição com clareza da situação 

objeto da investigação e também a indicação e qualificação do (s) investigado (s) 

para que o pedido sequer venha a ser considerado e, caso venha o juiz competente 

a emanar uma decisão a favor de que se proceda às interceptações, está também 

deverá ser fundamentada e só poderá atingir àqueles indicados no pedido. Isso se 

deve ao resguardo da privacidade e do sigilo das comunicações telefônicas, que são 

garantidos constitucionalmente, só devendo o juiz conceder a prática da 

interceptação telefônica se estiverem presentes os três requisitos exigidos, também 

pelo art. 2º da lei, em seus incisos, cumulativamente com a descrição da situação 

que será investigada e o investigado (AVOLIO, 2003, p. 92). 

Assim, “o que se espera é a ‘identidade’ (“congruência”) entre o fato e o 

sujeito passivo indicados na decisão e o fato e o sujeito passivo efetivamente 

investigados (GOMES, 1997, p. 88). 

Porém, é de se notar, que a possibilidade de essa identidade não ocorrer é 

considerável até porque essa possibilidade de realizar interceptações em 

comunicações alheias foi dada ao Estado, primeiramente, como instrumento de 

combate a macro criminalidade e está caracteriza-se, como já nos diz o prefixo 

macro, por um grande número de crimes relacionados entre si e pela existência, 

geralmente, de uma quadrilha (PARIZATTO, 1996, p. 132). 

O encontro fortuito, então, caracteriza-se por estar fora dos limites da 

situação descrita como objeto da investigação, pois, durante a captação da 

comunicação telefônica ou telemática, podem surgir novos fatos, envolvendo o 

investigado ou outras pessoas. Assim surge a questão sobre a validade da prova. 

 

3.1 Validade como prova 

 

Sabe-se que quem realiza a interceptação telefônica é a autoridade policial, 

podendo contar com a ajuda eventual de serviços e técnicos especializados das 

concessionárias de serviço público. Também se sabe que, durante a operação, há 

uma considerável probabilidade de se encontrar crime diverso do descrito como 

situação objeto da investigação. Sendo assim, o meio probatório conquistado com a 
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interceptação telefônica vale também para fatos ou pessoas encontradas 

fortuitamente? (GOMES, 1997, p. 99) 

Atinge-se, então, aqui o ponto de discussão deste trabalho, que é de extrema 

relevância, pois a Lei n. 9296/1996 nada dispôs sobre, deixando assim uma lacuna 

na Legislação que deve ser preenchida tanto pela jurisprudência quanto pela 

doutrina, e também porque, como nos diz Greco Filho (1996, p. 22), “a atividade 

criminosa, especialmente a organizada, não se limita a uma especialidade, 

ramificando-se do tráfico de entorpecentes para o sequestro, o contrabando de 

armas etc”. 

Aqui, então, alerta Vicente Greco Filho, temos duas problemáticas a serem 

resolvidas. A primeira, diz respeito às pessoas envolvidas no crime descrito no 

requerimento, e a segunda à descoberta de novos fatos criminosos, diferentes 

daquele identificado na autorização judicial como fato objeto da investigação. 

Segundo o autor supracitado, quanto à primeira problemática, é necessário 

remontar à natureza das coisas. Quando se pensa em interceptação telefônica é de 

sua natureza que ocorra em face de dois interlocutores, sendo que, um deles pode 

não ter qualquer relação com o fato objeto da investigação, e, também é da natureza 

da comunicação telefônica, a impossibilidade de se dissociar o que foi dito pelo 

investigado do que foi dito pelo outro interlocutor (GRECO FILHO, 1996, p. 19). E 

ainda prossegue o autor: 

 

[...] o usual é que se necessite da interceptação para a demonstração 
da existência de quadrilha ou bando, de conexão entre pessoas e 
seu envolvimento em determinado fato criminoso. Assim, por 
exemplo, se se está investigando a atuação de alguém suspeito de 
trafico de drogas, especificamente o que se está querendo saber é 
de quem adquire a substancia, a quem vende, quais seus agentes ou 
colaboradores. 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 
providencia. Caso contrário, a interceptação seria praticamente inútil. 
[...] Não vemos, pois, limitação subjetiva à utilização da prova obtida 
mediante interceptação, desde que relacionada com o fato que a 
justificou. 

 

Portanto, os interlocutores não envolvidos nos crimes estariam com seu 

sigilo das conversas protegido, assim, se descobrir durante a interceptação que 

alguma outra pessoa cometeu algum outro delito, e este outro indivíduo não fizer 

parte da quadrilha ou esta outra infração não tiver relação com o crime objeto da 
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investigação, não há que se falar em utilidade dessas gravações como prova em 

processo penal. 

Quanto ao segundo problema, qual seja a descoberta de fatos criminosos 

diferentes daquele que fundamentou a interceptação, cometidos pelo investigado, 

por exemplo, pode ocorrer durante uma investigação de um sequestro a descoberta 

de um homicídio, o que propõe Greco Filho é que, desde que esta infração 

conhecida fortuitamente não esteja entre as proibições do art. 2º da Lei n. 

9296/1996 e seja fato relacionado com o crime descrito no requerimento da 

diligência, ensejando concurso de crimes, continência ou conexão, se poderá utilizar 

a gravação obtida durante a interceptação como prova desses fatos fortuitamente 

encontrados (GRECO FILHO, 1996, p. 22). Isso porque, nas palavras deste mesmo 

autor: 

 

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 precisariam serem realizadas a 
interceptação). 

 

A conexão está prevista no art. 76 do nosso Código de Processo Penal 

(CPP). Reza tal artigo: 

 

A competência será determinada pela conexão: 
I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, 
ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias 
pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por 
várias pessoas, umas contra as outras; 
II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar 
ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em 
relação a qualquer delas; 
III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas 
circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. 

 

Exemplificando, seria um caso de em uma interceptação telefônica autorizada 

para apurar um crime de homicídio cometido por A contra B, porém, durante as 

gravações das conversações telefônicas de A, descobre-se que este matou depois 

C, testemunha do outro homicídio. Fica claro, então, que A somente matou C para 

tentar ocultar o outro crime e escapar impune, caindo assim na conexão prevista no 

inciso II do artigo supramencionado (AVOLIO, 2003, p. 105). 
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A continência está descrita no art. 77 do mesmo código: 

 

A competência será determinada pela continência quando: I - duas 
ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração; 
II - no caso de infração cometida nas condições previstas nos arts. 
51,§ 1o, 53, segunda parte, e 54 do Código Penal. 

 

Em relação ao inciso I, trata-se do concurso de pessoas, ou seja, várias 

pessoas praticando a atividade criminosa juntos, por exemplo, num roubo de 

um banco realizado por uma quadrilha. Neste caso, se uma interceptação telefônica 

fosse autorizada contra um indivíduo para investigar tal crime e se descobrisse, 

durante as gravações, que outro indivíduo, ou outros indivíduos, também 

participaram do ato, estas gravações serviriam como prova contra todos os 

participantes do crime (AVOLIO, 2003, p. 106). 

          Já o inciso II trata do concurso formal de crimes, que se encontra no art. 70, 

73, segunda parte, e 74 do Código Penal (CP). 

 

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, 
pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se a mais grave 
das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas 
aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas 
aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é 
dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, 
consoante o disposto no artigo anterior. 
Parágrafo único - Não poderá a pena exceder a que seria cabível 
pela regra do art. 69 deste Código.    
Art. 73 - Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de 
execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia 
ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado 
o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no § 3º do art. 20 
deste Código. No caso de ser também atingida a pessoa que o 
agente pretendia ofender, aplica-se a regra do art. 70 deste Código. 
Art. 74 - Fora dos casos do artigo anterior, quando, por acidente ou 
erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do 
pretendido, o agente responde por culpa, se o fato é previsto como 
crime culposo; se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a 
regra do art. 70 deste Código”.  

 

 Como dito anteriormente, Greco Filho ainda inclui entre as possibilidades 

de validez da prova encontrada fortuitamente o concurso de crimes, dispostos 

nos arts. 69, 70 e 71 do CP. 

 

 Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, 
pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se 
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cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja 
incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e 
de detenção, executa-se primeiro aquela. 
§ 1º - Na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicada 
pena privativa de liberdade, não suspensa, por um dos crimes, para 
os demais será incabível a substituição de que trata o art. 44 deste 
Código. 
 § 2º - Quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o 
condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis 
entre si e sucessivamente as demais. 
Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, 
pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se a mais grave 
das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas 
aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas 
aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é 
dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, 
consoante o disposto no artigo anterior. 
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, 
pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de 
tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os 
subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se a 
pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se 
diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. 

 

Segundo Greco Filho, então, essas são as possibilidades em que as 

gravações telefônicas servem como prova para os crimes encontrados fortuitamente 

e, caso venham a ser utilizadas em outros casos, serão tidas como provas nulas. O 

autor, então prima por dar uma utilidade maior à interceptação telefônica autorizada 

judicialmente. 

Quanto a estas questões os autores Gomes e Cervini ensinam que, assim 

como acontece na Espanha, deve-se restringir a possibilidade de validez da prova 

encontrada fortuitamente em interceptação telefônica à conexão e, devido a 

peculiaridades do nosso direito, à continência. Tais doutrinadores ensinam, então, 

que: 

 

Como vimos, cremos que o critério da conexão seja válido para 
resolver a questão. Mas só nas hipóteses de conexão e continência 
(estritamente interpretadas) é que a prova seria válida. No nosso 
entendimento, não parece acertada a ampliação para qualquer 
hipótese de concurso de crimes. Em muitas ocasiões, no concurso 
material, por exemplo, não contaremos com nenhum tipo de conexão 
(GOMES; CERVINI, 1997, p. 195). 
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Portanto: 

 

Se o fato objeto do “encontro fortuito” é conexo ou tem relação de 
continência (concurso formal) com o fato investigado, é válida como 
prova a interceptação telefônica como meio probatório, inclusive 
quanto ao fato extra descoberto, e desde que se trate de infração 
para a qual se admita interceptação (art. 2.º, inc. III) (GOMES; 
CERVINI, 1997, p. 195). 

 

Sendo assim, a interceptação telefônica não seria válida como meio 

probatório nos casos de encontro de fato não conexo com o objeto da investigação 

e quando os fatos encontrados fortuitamente forem cometidos por terceiros, sem 

relação de continência com o investigado. Porém, isso não significa dizer que essa 

prova encontrada de maneira fortuita não tenha valor algum, ela servirá como notitia 

criminis, podendo assim a autoridade policial desenvolver nova investigação a partir 

dela, ou poderá servir para motivar um novo pedido de outra interceptação, 

independente da primeira (AVOLIO, 2003, p. 106). 

Tal visão também é compartilhada por Streck (1997, p. 95), que ensina: 

 

Há, porém, uma segunda questão a ser posta, derivada do mesmo 
problema, que é a seguinte: em sendo a interceptação decorrente de 
ordem judicial e, através dela, for descoberto, por exemplo, um 
homicídio (fora da cadeia de fatos e autores investigados), não 
parece que esta prova, de pronto, possa ser inquinada como ilícita. 
Nesse caso, é evidente que o autor desse homicídio não poderá 
ser processado com base nessa prova. Será ela, tão-somente, 
conformador de um indício (fumus boni iuris) para, por exemplo, 
fundamentar (novo) pedido de interceptação que diga respeito a esse 
fato. 

 

Os ensinamentos de Rangel também devem ser lembrados aqui, que ensina 

que a descoberta fortuita de um crime em uma interceptação telefônica realizada 

dentro dos limites da lei é prova lícita.  

 

[...] pois do contrário, seria entendermos que do lícito adveio o ilícito. 
Não. Não podemos assim entender. A interceptação foi realizada nos 
estritos limites da lei o que dela advier deve ser considerado como 
consequência do respeito a ordem jurídica e a aceitação é em prol da 
sua manutenção (RANGEL 2000, p. 03). 

 

Tal doutrinador aprofunda ainda mais ao dizer que tal validade como prova 

em processo penal se estenderia também aos crimes encontrados entre as 
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vedações do art. 2º da Lei n. 9296/1996, quais sejam crimes punidos com detenção, 

devido aos mesmos motivos descritos acima. Ensina ainda que, o juiz, ao receber 

da autoridade policial o auto circunstanciado lavrado durante as diligências da 

interceptação, a que se refere o parágrafo 2º do art. 6º da lei, deve verificar se há 

conexão entre o fato descoberto fortuitamente e o investigado, neste caso, se 

aplicariam as regras de conexão previstas nos arts. 76 e seguintes do CPP. 

Porém, se não houver conexão, deve-se aplicar a regra do art. 40 do CPP. 

“Quando, em autos ou papéis de que conhecerem os juízes ou tribunais 

verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público 

as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia”. O que 

guiaria tal atitude seriam os princípios da verdade real e da obrigatoriedade da ação 

penal, devendo a infração penal descoberta fortuitamente ser submetida ao 

processo penal justo, a fim de estabelecer garantias ao autor do fato e à sociedade, 

até porque os delitos não podem ficar impunes. 

          Nesse sentido, a Carta Magna, em seu art. 144, dispõe que: 

 

A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de 
todos, é exercida para a preservação da ordem pública e do patrimô-
nio”. Assim, torna-se explícito que não se trata apenas de um direito, 
mas também de um dever, o qual só pode realizado de forma legíti-

ma através de um processo. 
 

Porém, com todo o respeito merecido pelo autor, o entendimento da maioria 

doutrinária é o de que o encontro fortuito de crime só tem valor como prova caso 

não se encontre entre as proibições do art. 2º da Lei e que, justamente pela 

interpretação da lei e o respeito à ordem jurídica é que seu valor como prova deve-

se ater aos limites postos pela redação do dispositivo legal. Caso não o fosse estaria 

minimizado o direito à privacidade, presente na Constituição, de forma perigosa. 

 

3.2 Jurisprudências 

 

Este subtítulo será dedicado à exposição de decisões de tribunais do Brasil 

em torno do tema discutido neste capítulo, qual seja o encontro fortuito de provas 

numa interceptação telefônica. 
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Inaugurando com o Habeas Corpus de processo n. 2008.00.2.016490-2, no 

Distrito Federal, que explicita visão favorável à validade de prova encontrada 

fortuitamente: 

 

HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA PARA 
APURAR A PRÁTICA DE CRIME DIVERSO. ENCONTRO 
FORTUITO. IMPRESTABILIDADE. CONEXÃO ENTRE O CRIME 
INICIALMENTE INVESTIGADO E AQUELE FORTUITAMENTE 
DESCOBERTO. LICITUDE DA PROVA. TRANCAMENTO 
INQUÉRITO POLICIAL. INCURSÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. 
O encontro fortuito durante a realização de interceptação telefônica 
devidamente autorizada pela autoridade competente poderá ser 
considerado como prova lícita se demonstrada a conexão entre o fato 
investigado e aquele descoberto (BRASIL, 2008). 

 

Verifica-se também no Distrito Federal, a decisão do ministro Smaniotto na 

apelação criminal de n. 2002.01.1.046984-0: 

 

PENAL E PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO E ABUSO DE 
AUTORIDADE EM CONCURSO MATERIAL. CONDENAÇÃO 
QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO. RECURSOS DA DEFESA. 
ESCUTA TELEFÔNICA. ENCONTRO FORTUITO. PROVA JULGADA 
LÍCITA PELO STJ. ELENCO PROBATÓRIO SUFICIENTE. 
IMPROVIMENTO. 
1. É lícita a prova de crime diverso, obtida por meio de interceptação 
de ligações telefônicas de terceiro não mencionado na autorização 
judicial de escuta, desde que relacionado com o fato criminoso objeto 
da investigação (precedente do STJ) (BRASIL, 2008). 

 

Também se expõe aqui o HC 69552/PR, no qual o Ministro Felix Fischer, do 

STJ, diz: 

 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS 
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ART. 288 DO 
CÓDIGO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA OFERECIDA EM 
DESFAVOR DOS PACIENTES BASEADA EM MATERIAL COLHIDO 
DURANTE A REALIZAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA 
PARA APURAR A PRÁTICA DE CRIME DIVERSO. ENCONTRO 
FORTUITO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CONEXÃO 
ENTRE O CRIME INICIALMENTE INVESTIGADO E AQUELE 
FORTUITAMENTE DESCOBERTO. 
I - 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 
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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. 
II - A 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 (BRASIL, 2007). 

 

Outro julgado do mesmo Superior Tribunal de Justiça que explicita bem a 

visão favorável da jurisprudência à validade da prova encontrada fortuitamente numa 

interceptação telefônica é o HC n. 33553/CE: 

 

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO 
PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 
REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. PERDA DO OBJETO. 
PROVA. ESCUTA TELEFÔNICA. ILICITUDE. INEXISTÊNCIA. 
MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. 
[...] 2. É lícita a prova de crime diverso, obtida por meio de 
interceptação de ligações telefônicas de terceiro não mencionado na 
autorização judicial de escuta, desde que relacionada com o fato 
criminoso objeto da investigação (BRASIL, 2005). 

 

Assim, fica claro que a jurisprudência anda de encontro à opinião da doutrina 

especializada no assunto, validando como prova aquela encontrada fortuitamente 

em interceptação telefônica desde que o crime diverso do previsto no requerimento 

tenha conexão com o crime objeto da investigação. 

 

3.3 O novo projeto de lei 

 

Atualmente, existem várias proposições de projeto de lei em trâmite no 

Congresso Nacional, visando dirimir as controvérsias da Lei n. 9296/1996, sendo 

que este ponto discutido nesse capítulo recebe atenção no projeto de lei n. 

1443/2007, da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que diz em 

seu art. 12: 

 

As interceptações de comunicações telefônicas e captações de 
imagem e som ambiental que detectarem, de maneira fortuita, 
informação de outros crimes, praticados por pessoas que não eram 
alvo de investigação, não serão aceitas como prova lícita, salvo se o 
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indiciado estiver na iminência do cometimento de um delito 
(CAMARA DOS DEPUTADOS, 2009). 

 

Porém, com a devida observação, nos cabe discordar deste dispositivo, pois 

contraria a maioria doutrinária e a jurisprudência já formadas, que nos dizem ser 

válida a prova colhida fortuitamente em interceptação telefônica desde que o crime 

diverso do descrito no requerimento tenha conexão com este. 

O que ocorreria então com o que fosse detectado de maneira fortuita seria a 

inutilização, como descrita no art. 9º da lei atual. “A gravação que não interessar à 

prova será inutilizada por decisão judicial, durante o inquérito, a instrução 

processual ou após esta, em virtude de requerimento do Ministério Público ou da 

parte interessada”. Porém, deve-se pensar, é razoável que a justiça feche os olhos 

a essa descoberta de outro ilícito penal? Tais fatos detectados fortuitamente então 

não teriam validade nenhuma, probatória ou de notitia criminis, e o sujeito 

escaparia impune quanto a eles caso não fossem provados por outros meios. Com 

certeza, então, pode-se dizer que esse dispositivo não condiz com a utilidade do 

Poder Judiciário. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A interceptação telefônica a muito já era utilizada como forma de investigação 

criminal, antes mesmo da entrada em vigor da Lei n. 9296/1996, tratada neste 

trabalho. Tal lei somente foi redigida para regulamentar o inciso XII do art. 5º da 

Constituição Federal promulgada em 1988 e a utilização da “escuta” telefônica como 

meio de coleta de provas para persecução penal, o que já ocorria anteriormente a 

atual Constituição, porém, à época, a interceptação telefônica servia como mais um 

meio para a repressão estatal durante o regime ditatorial. 

Como visto, ela é uma medida cautelar e tem como objetivo a obtenção de 

provas para a persecução penal, e, sendo assim, visa assegurar a integridade de 

uma prova que pode vir a se perder com o tempo e a própria coleta da prova, que 

se não colhida em determinado momento não haverá outra oportunidade para tal. 

A interceptação telefônica é um instrumento muito valioso às autoridades no 

combate à criminalidade, principalmente a macro, que chega até a dominar pedaços 

de nosso país. Como meio de prova é uma manifestação clara do princípio da 

proporcionalidade. 

A Lei n. 9296/1996 traz doze artigos, porém contém várias falhas. A utilização 

desta medida cautelar como um meio de obtenção de prova é um assunto muito 

complexo e a lei que a regula não tratou de todas as suas nuances e facetas, e os 

bens envolvidos também são de tal magnitude que mereciam melhor atenção na 

redação desta lei regulamentadora. Ainda hoje, 20 anos após a sua promulgação, o 

que se vê é que sua eficácia não é plena, e, cada vez mais corriqueiramente, 

aparecem áudios ou trechos de áudios obtidos mediante uma interceptação 

telefônica nos telejornais, atrapalhando o desenvolvimento de investigações e de 

processos por causa da quebra do sigilo que deveria revestir o que foi colhido por 

meio da interceptação telefônica. 

Quanto à questão do encontro fortuito, a doutrina nacional ainda é escassa, 

com um número reduzido de autores a realmente analisar tal ponto. Na 

jurisprudência também há uma raridade de julgados sobre o assunto, porém verifica-

se que estes têm dado razão à corrente majoritária da doutrina, validando como 

prova, em sede de processo penal, o encontro fortuito desde que haja uma 

conexão entre o crime descoberto fortuitamente e o crime objeto da investigação, 
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visão que se crê, ser a mais acertada diante de tudo o exposto até aqui nesse 

trabalho. 

O Código de Processo Penal traz em seus arts. 76 e 77 essa solução para 

essa controvérsia. Acredita-se também que, quando não houver essa relação de 

conexão ou continência, previstas neste, esse encontro fortuito deve servir pelo 

menos como uma notícia desse outro crime, servindo, assim, como base para a 

abertura de outra investigação e podendo, até mesmo, servir, futuramente, como 

motivação para outra diligência de interceptação telefônica. 

Ficou claro com esse trabalho que a interceptação telefônica é um 

instrumento probatório muito poderoso, e que por isso mesmo deve ser muito bem 

regulamentado. Primeiro, para instrumento poder ser oferecido às nossas polícias, 

que necessitam dele para a realização de algumas investigações e realizar o 

combate a macro criminalidade e, segundo, para proteger o direito à intimidade, 

consagrado na Constituição Federal. Porém não se verifica isso, e, até por isso, é 

que já existem novos projetos de lei visando regulamentar esse instituto, trazendo 

algumas atualizações necessárias devido às mudanças que ocorrem cada vez mais 

rapidamente nas telecomunicações hoje em dia. 
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