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RESUMO 

  

O presente trabalho monográfico estuda o instituto da interceptação à luz da teoria da prova 

no âmbito do processo penal. No que pertine ao assunto propriamente dito, a Carta Magna 

preceitua a proibição dos meios de prova obtidos ilicitamente, tendo a jurisprudência e a 

doutrina, de forma majoritária, adotado o entendimento da relativização do texto 

constitucional, baseados no princípio da proporcionalidade/razoabilidade, que deve ser o 

balizador das soluções quando da ocorrência de confronto de mais de um princípio 

processual, servindo, também, para os casos de prova ilícita por derivação. Neste contexto, 

tem-se como alvo, analisar a ilicitude de elementos probatórios na esfera processual, focando-

se a interceptação de comunicações telefônicas. Esta somente pode ser autorizada para fins de 

investigação criminal ou instrução processual penal, e, consequentemente, por um magistrado 

referente ao campo de apuração (criminal). Além disso, explicita-se a possibilidade de 

utilização da prova desta forma, desde que tenha sido seguido o princípio da ampla defesa e 

do contraditório.  

 

Palavras-chave: Interceptação telefônica. Constitucional. Processo penal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This monograph studies the interception of the Institute in the light of evidence of the theory 

in the context of criminal proceedings. In respect to the subject itself, the Constitution 

stipulates the prohibition of evidence obtained unlawfully, and the case law and doctrine, the 

majority of adopted understanding of the relativity of the Constitution, based on the principle 

of proportionality / reasonableness, which should be the beacon of the solutions in the event 

of confrontation over a procedural principle, serving also for cases of illegal evidence by 

derivation. In this context, we have to target, analyze the unlawfulness of evidence in the 

procedural sphere, focusing on the interception of telephone communications. This can only 

be authorized for criminal investigation or criminal procedural, and thus by a magistrate 

regarding the calculation field (criminal). In addition, explicit the possibility of use of proof 

in this way, provided it has been followed the principle of legal defense and contradictory. 

 

Keyword: Intercept phone. Constitutional. Criminal proceedings. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

A partir do momento em que o Estado se responsabilizou pela prestação 

jurisdicional e pela promoção de justiça, utilizou-se do processo, e é através deste que se 

busca a verdade real dos fatos. O processo é instrumento hábil à prestação jurisdicional e a 

prova é útil, pois é através desta que aquele pode atingir seu fim, que é a descoberta do que 

realmente ocorreu no momento do cometimento de um crime.  

Percebe-se que se não há prova, consequentemente, não há processo. Por isso da 

importância da prova, pois esta vai além do processo; é nela que encontramos a verdade real 

no processo penal. Entretanto, no levantamento das provas processuais, precisa-se de cautela, 

não podendo ser colhida a qualquer custo, em detrimento de garantias ou direitos 

constitucionais fundamentais, previstos  em  nossa  Carta Magna. Destacando-se aquela da  

inadmissibilidade,  no  processo,  de  prova  obtida  por  meio  ilícito, prevista  no  art.  5º,  

inciso  LVI  da  CF/88,  bem  como no  art.  157,  do  CPP,  com  nova  redação dada pela Lei 

11.690/2008.  

Esse conjunto de normas dá um paradigma no que tange a polêmica doutrinária 

sobre o tema provas ilícitas. No processo penal deve proceder respeitando a dignidade da 

pessoa humana observando suas garantias fundamentais, todavia ascende na doutrina e 

jurisprudência pátria a teoria da proporcionalidade, que admite a ponderação de princípios em 

conflito para obter um vetor jurídico preponderante perante o caso concreto.  

Quanto a mitigação do referido princípio no rigor formal da norma constitucional 

da não utilização de provas ilícitas, carece critérios objetivos que embasem estabilidade a 

esses processos, de modo que não macule os direitos fundamentais, repristinando um 

processo  penal  inquisitivo  e  aviltante  da dignidade humana.  

O objetivo principal do presente trabalho é analisar a aplicabilidade das 

interceptações telefônicas, à luz da teoria da prova, vislumbrando consequências processuais 

das provas obtidas por meio ilícito, bem como a possibilidade de admissibilidade de tais 

provas, sempre contemplando os posicionamentos recentes dos Tribunais Superiores. 

Este trabalho monográfico está dividido em três capítulos, o primeiro abordará 

sobre as provas, seus desdobramentos e os princípios pertinentes ao tema, tendo como 

referencial doutrinário Nucci, complementada por outros autores, como Avena, Távora e 

Lopes Junior. Este capítulo trará a importância da prova para o processo penal, inclusive 

trazendo seu conceito e objeto, bem como analisará a questão concernente a indícios e 

presunções, assim como delineará as espécies de prova (ilegal, ilegítima e ilícita). Quanto aos 
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princípios serão explicitados os que mais se relacionam à prova no processo penal (Princípio 

do Contraditório e da Ampla Defesa, Princípio da Autorresponsabilidade das partes, Princípio 

da Oralidade e o Princípio do Livre Convencimento Motivado). 

O capítulo segundo analisará o conceito de prova ilícita e as correntes doutrinárias 

sobre a sua admissibilidade, destacando as teorias obstativa, permissiva e intermediária. 

Também será analisado a inadmissibilidade das provas ilícitas como princípio constitucional e 

sua relação com o princípio da proporcionalidade. 

O terceiro capítulo trará as considerações sobre a interceptação telefônica e a sua 

relação com a teoria da prova e, por fim, as referências bibliográficas que fundamentaram a 

pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

2 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A TEORIA DA PROVA PENAL 

 

O Código de Processo Penal, Decreto-Lei nº 3.689, de 03 de outubro de 1941, 

previu um conjunto de regras que normatizam a produção de provas no âmbito do processo 

criminal. Para isso, contemplou normas norteadoras a serem utilizadas pelos magistrados na 

valoração dos elementos de convicção carreados ao processo e ao ônus probatório. O referido 

diploma processual dispôs, ainda, sobre os meios específicos de prova capazes de orientar o 

Poder Judiciário na busca da verdade real. 

O presente capítulo buscará, então, esclarecer aspectos relevantes sobre a teoria da 

prova, além de destacar os princípios que as orientam. 

 

2.1 CONCEITO E OBJETO DA PROVA 

 

A responsabilização pela prática de algum ilícito na esfera penal, exige a 

deflagração de um processo judicial, disponibilizando tanto para a acusação como para a 

defesa explicitar suas versões para o fato criminoso. Esse processo deverá seguir os princípios 

que regem o ordenamento jurídico pátrio, onde o julgador sempre buscará solucionar a lide à 

luz da verdade real.  

Prova é o conjunto de elementos produzidos pelas partes processuais ou 

determinadas pelo magistrado com o fito de fornecer elementos de convicção quanto aos 

elementos essenciais do processo. Como alerta Nucci (2014, p.359),  

 

o termo prova origina-se do latim – probatio -, que significa ensaio, 

verificação, inspeção, exame, argumento, razão, aprovação ou 

confirmação. Dele deriva o verbo provar-provare, significando 

ensaiar, verificar, examinar, reconhecer por experiência, aprovar, estar 

satisfeito com algo, persuadir alguém a alguma coisa ou demonstrar. 

 

Para Tourinho Filho (1996, p.203), o vocábulo prova possui vários significados, 

pois representa “os elementos produzidos pelas partes ou pelo próprio juiz, visando a 

estabelecer, dentro do processo a existência de certos fatos”. 

De forma diferente, Hélio Tornaghi (1987, p. 265) entende que, “a atividade 

probatória, isto é, conjunto de atos praticados pelas partes, por terceiros (testemunhas, peritos 

etc.) e até pelo juiz, para averiguar a verdade e formar a convicção deste último (julgador)”. 

Nesta mesma linha de raciocínio, Espínola Filho (1980, p. 434) conceitua prova como 

atividade desenvolvida no curso da ação para convencer da existência de infração penal, sua 
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autoria (declinada na denúncia ou queixa), bem como de ter havido ou não causas excludentes 

da criminalidade, para afastar a responsabilidade do agente. 

Ressalte-se também o entendimento de Mirabete (2007, p.249) quando refere que 

“provar é produzir um estado de certeza, na consciência e mente do juiz, para sua convicção, 

a respeito da existência ou inexistência de um fato, ou da verdade ou falsidade de uma 

afirmação sobre uma situação de fato que se considera de interesse para uma decisão judicial 

ou a solução de um processo”. 

Segundo Roxin (2003, p.185), “probar significa convencer al juez sobre la certeza 

de la existencia de un hecho”. 

De acordo com Nucci (2014) há três sentidos para o termo prova: 

 
1 ) Ato de Provar: consiste no ato de provar o que foi alegado pela 

parte no processo; 2 ) Meio: trata-se do instrumento pelo qual se 

demonstra a verdade; 3 ) Resultado da ação de provar: é o resultado 

produzido da averiguação dos instrumentos de prova oferecidos, 

demonstrando a verdade sobre um fato. 

 

Segundo Gomes Filho (1997, p. 33-34), os dois primeiros sentidos apontados no 

parágrafo dizem respeito à ótica objetiva, enquanto o terceiro refere-se à ótica subjetiva, 

decorrente da atividade probatória desenvolvida. 

Para melhor compreensão sobre o assunto, destacamos a lição de Malatesta (apud 

Távora, 2014), onde afirma que verdade é a conformidade da noção ideológica com a 

realidade, enquanto certeza é a crença nessa conformidade, provocando um estado subjetivo 

do espírito ligado a um fato, ainda que essa crença não corresponda à verdade objetiva. 

Nessa linha de raciocínio é oportuno destacar que a busca da verdade é sempre 

relativa, pois o que é verdadeiro para alguns, pode ser falso para outros. O objetivo das partes 

no processo penal é convencer o juiz, através do raciocínio de que a sua noção de realidade é 

a verdadeira, ou seja, que os fatos narrados nas peças processuais devem corresponder com os 

que ocorreram no plano real.  

As partes processuais vão trazer para o processo suas versões dos fatos e o 

magistrado verificará quais fatos condizem com a verdade real. Para haver condenação, 

exige-se que o magistrado tenha certeza de que o que foi alegado ocorreu no plano dos fatos. 

O objeto da prova, por sua vez, são os fatos que estão descritos na exordial 

delatória ou queixa-crime, ou, ainda, aquele alegado pelo réu em sua defesa, e outras 

circunstâncias secundárias, desde que reclamem uma apreciação judicial e exijam uma 

comprovação. 
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Porém, para Avena (2014, p.452) existem fatos que descartam a possibilidade de 

comprovação, pois são considerados evidentes, com grau de certeza inquestionável, que são:  

 

fatos axiomáticos (fatos indiscutíveis, induvidosos, que dispensam 

questionamentos de qualquer ordem); fatos notórios (fatos que fazem 

parte do patrimônio cultural de cada pessoa); Presunções (juízos de 

certeza que decorrem de lei, classificam-se em absolutas (presunções 

jure et de jure) ou relativas (presunções juris tantum); Fatos inúteis 

(fatos que não possuem relevância na decisão da causa, dispensam a 

análise do julgador). 

 

Destaque-se que, diferentemente do rito civil, no rito penal não se pode considerar 

fatos que não foram contestados pelas partes como incontestes, visto que se a própria 

confissão do crime pelo acusado não é suficiente, por si, para um juízo condenatório, exigindo 

sempre os demais elementos de prova em busca da verdade real, portanto, a simples ausência 

de contestação quanto a algumas provas, não tem força para elidir a produção probatória. 

 

2.2 MEIO DE PROVA 

 

Definido qual é a finalidade da prova, cabe definir quais os artifícios utilizados 

pelo juiz para o conhecimento acerca dos fatos, ou seja, quais as ações utilizadas na busca da 

verdade real. Como no processo vigora o princípio da verdade real, não existe limitação aos 

meios de prova, de modo que as partes podem utilizá-los com liberdade, pois havendo 

limitação prejudicaria a obtenção da verdade real. Sobre o tema, Mirabete, (2007, p. 252):  

 
A busca da verdade material ou real, que preside a atividade probatória 

do juiz, exige que os requisitos da prova em sentido objetivo se 

reduzam o mínimo, de modo que as partes possam utilizar-se dos 

meios de prova com ampla liberdade. Visando o processo penal o 

interesse público ou social de repressão  ao  crime,  qualquer  limitação  

à  prova  prejudica  a  obtenção  da verdade real, e, portanto, a justa 

aplicação da lei.  

  

Em consonância com o citado doutrinador, veja-se como já decidiu o STF:  

  

Visando o processo penal o interesse público ou social de repressão ao 

crime, qualquer limitação à prova prejudica a obtenção da verdade real 

e, portanto, a justa  aplicação da lei.  A investigação deve ser a mais 

ampla possível, já que tem como objetivo alcançar a verdade do 

fato, da autoria e das  circunstâncias  (STF, HC  n.  69.204-4/SP,  1ª  

Turma, Rel. Min.  Carlos Velloso, DJU 04/09/1992).  

  

Entretanto, há no Código de Processo Penal limitações ao princípio da liberdade 
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dos meios de prova, não sendo, portanto, absoluto. O parágrafo único do artigo 155, por 

exemplo, dispõe que devem ser observadas as mesmas exigências e formalidades da lei civil 

para a prova quanto ao estado das pessoas (casamento, morte e parentesco) assim, o 

casamento prova-se com a respectiva certidão de casamento (art. 1543 do CC); artigo 158 

caput, que exige o exame de corpo de delito para as infrações que deixam vestígios, não 

admitindo que seja suprido nem pela confissão do acusado, e ainda a inadmissibilidade das 

provas obtidas por meio ilícito, (artigo 5°, inciso LVI, da Constituição Federal), contudo, essa 

regra também não é absoluta.  

 

2.3 ÔNUS DA PROVA 

 

Definida a finalidade da prova, cumpre identificar se a sua produção decorre de 

obrigação imposta à parte ou se decorre de faculdade assegurada por lei. 

A prova não estabelece um dever, uma obrigação e sim um encargo, um ônus, 

como o próprio nome condiz. Para Capez,(1998, p. 242): “A prova não constitui uma 

obrigação processual e sim um ônus, ou seja, a posição jurídica cujo exercício conduz seu 

titular a uma condição mais favorável”.  

Faz-se necessário estabelecer a diferença entre ônus e obrigação. Obrigação 

decorre de um dever, está ligada a obrigatoriedade, enquanto o ônus, o cumprimento é 

facultativo, mas neste caso, a parte não terá a vantagem que incidiria se tivesse atuado.  

Nesse contexto Aranha (1994, p. 8):  

 
No processo as partes têm o dever, a obrigação de produzir as provas, 

mas sim o ônus de realizá-las. Quem tem uma obrigação processual e 

não a cumpre sofre a pena correspondente; quem  tem  um  ônus  e  

não  o atende, não  sofre  pena  alguma,  apenas  deixa  de  lucrar  o  

que  obteria  se tivesse praticado.  

  

Ratificando essa linha de raciocínio, Capez (1998, p. 243) ensina que:  

  

A  principal  diferença  entre  obrigação  e  ônus  reside  na  

obrigatoriedade. Enquanto na obrigação a parte tem o dever de praticar 

o ato, sob pena de violar a lei, no ônus o adimplemento é facultativo, 

de modo que o seu não cumprimento não significa atuação contrária 

ao direito. Neste último caso, contudo, embora não tendo afrontado o 

ordenamento legal, a parte arcará com o prejuízo decorrente de sua 

inação ou deixará de obter a vantagem que adviria de sua atuação.  

 

Destaca-se a obrigatoriedade da defesa, como por exemplo, a prática de atos 
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defensórios que são necessários e a presença às audiências, onde a sua ausência incidirá uma 

sanção que é a nulidade da produção de provas que é apenas um ônus. De tal modo, que se 

defender ou ser defendido é uma obrigação processual, enquanto produzir provas é um ônus.  

O art. 156 do CPP dispõe: “A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, 

porém, facultado ao juiz de ofício: II: determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir 

sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante”.  

Infere-se do citado dispositivo que, em regra, cabe a parte interessada apensar 

uma prova ao processo, no entanto, o magistrado, no decorrer do processo, pode requisitar 

diligências para dirimir dúvidas pertinentes ao processo em curso.  

Em regra, quem alega é encarregado de fazer a prova, mas a própria parte final do 

dispositivo legal traz uma exceção, entretanto, essa faculdade do juiz determinar a produção 

de provas é supletiva.  

Ratificando a relevância da prova no processo penal, Barros (2001, p. 09) leciona 

que: 

 
Os fatos constitutivos são aqueles que dizem respeito à tipicidade e à 

autoria. Fatos extintivos são aqueles que têm  eficácia de fazer cessar a 

relação jurídica, (por exemplo: prescrição, decadência, etc.). Fatos 

impeditivos todos os que excluem o elemento vontade livre e 

consciente (erro de fato, coação irresistível, as causas de exclusão da  

culpabilidade  etc.)  Fatos modificativos são todos aqueles que dão um 

novo aspecto ao fato (ex. a exclusão de antijuridicidade).  

 

É oportuno destacar que o direito, em regra, não precisa ser provado, bastando ser 

alegado, daí a máxima: da mihi factum, dabo tibi ius, ou seja: dê-me o fato que eu te darei o 

direito, mas existe uma exceção a essa regra, por exemplo, se a parte alegar direito municipal, 

estadual, deverá provar a sua existência, conforme ensina Tornaghi apud Mossin (1998, p. 

218):  

Não havendo, na lei em vigor, preceito legal que obrigue o alegante a 

provar o Direito estadual ou municipal, parece-me  que ele está 

dispensado de fazê-lo. Trata-se na verdade, de Direito pátrio que o 

juiz, se não conhece, deve diligenciar para conhecer.  

  

Consequentemente, se a parte processual alegar um direito que o magistrado não 

conheça, deve impor aquela que prove a sua existência. 

 

2.4 PRINCÍPIOS PROCESSUAIS PERTINENTES À PROVA 

 

O instituto da prova é regido por alguns princípios pertinentes ao processo penal 
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que norteiam a sua aplicabilidade, quer seja, a parte só poderá se valer de uma prova se os 

princípios forem observados, senão esta prova não poderá ser valorada pelo magistrado 

quando da confecção da sentença criminal. 

Neste caso, a prova deverá observar os ditames dos princípios do contraditório e 

da ampla defesa, da autorresponsabilidade das partes, da oralidade e do livre convencimento 

motivado. 

 

2.4.1 Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa 

 

Toda prova produzida deve ser observada na perspectiva do contraditório, com a 

devida oportunidade da parte adversa manifestar-se, evitando, assim, que alguma prova 

carreada aos autos de um processo criminal, seja excluída da apreciação da parte adversa. 

A dicotomia ciência e participação, de base constitucional (art. 5º, inc. LV, da 

CF/88), impõe que às partes deve ser dada a possibilidade de influir no convencimento do 

juiz, oportunizando-se a participação e manifestação sobre os atos que constituem a evolução 

processual. O princípio do contraditório, o qual está aliado o da ampla defesa, já existia nas 

constituições pretéritas. 

O contraditório abrange a garantia de influir em processo com repercussão na 

esfera jurídica do agente, independente do polo da relação processual. Como afirma Fazzalari 

(2006), a “própria essência do contraditório exige que dele participem ao menos dois sujeitos, 

um 'interessado' e um 'contra-interessado', sobre um dos quais o ato final é destinado a 

desenvolver efeitos favoráveis, e, sobre o outro, efeitos prejudiciais” 

Enquanto o contraditório é princípio constitucional aplicável as partes 

processuais, autor e réu, a ampla defesa é garantia somente do acusado. 

O Supremo Tribunal Federal, em sua Súmula nº 523, ao tratar da defesa técnica, 

consagra que “processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua 

deficiência só anulará se houver prova do prejuízo do réu”. Também se destaca a Súmula nº 

708, que “é nulo o julgamento da apelação se, após a manifestação nos autos da renúncia do 

único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir outro”. 

 

2.4.2 Princípio da Autorresponsabilidade das partes 

 

A prova, no processo penal, deve ser carreada aos autos processuais pela parte que 

achar que aquele documento ou aquele depoimento fornecerá subsídios para sua tese 
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acusatória ou defensiva. 

Segundo Távora (2014) o princípio da autorresponsabilidade, também conhecido 

por ne procedat judex ex officio, significa que o Estado-juiz só atua se for provocado, cabendo 

as partes agirem no processo penal.  

As partes processuais são responsáveis por sua inação. A frustração ou o êxito 

estão interligados à conduta probatória do interessado no transcorrer da instrução. 

Não se pode afirmar que as concessões de habeas corpus de ofício constitui 

afronta a este princípio, pois o status libertatis é matéria de ordem pública e deve ser 

reconhecida de ofício pelo Poder Judiciário. 

 

2.4.3 Princípio da Oralidade 

 

No processo penal há predominância da oralidade, princípio esse ratificado com a 

reforma do CPP, assegurando-se, como regra, a realização de debates orais, ao invés de 

alegações finais escritas, que só cabem excepcionalmente (art. 403, do CPP). 

Do princípio da oralidade decorre o princípio da concentração, pois no processo 

penal busca-se a concentração da produção probatória em um momento único, isto  audiência 

una. 

Além do princípio da concentração, decorre também o princípio da identidade 

física do julgador, art. 399, §2º, CPP, pois o magistrado que presidir a instrução será o mesmo 

que julgará o processo. 

Pode-se destacar que a utilização do princípio da oralidade gera uma maior 

celeridade às instruções criminais, visto que em um momento uno são produzidas as provas, 

são ouvidas as partes processuais e o magistrado profere sua sentença, evitando assim uma 

descredibilidade da justiça junto à sociedade, pois o Estado-Juiz irá julgar os processos 

criminais com mais rapidez. 

 

2.4.4 Princípio do Livre Convencimento Motivado 

 

O princípio da motivação das decisões judiciais é uma decorrência expressa do 

art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, explicitando que o magistrado é livre para decidir, 

desde que o faça de forma motivada, sob pena de nulidade. 

Segundo Avena (2014, p. 49) a fundamentação das decisões, no processo penal, 

deve se apoiar no arcabouço probatório constituído no contraditório judicial, “ressalvando-se 
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desta exigência tão somente as provas cautelares, realizadas antecipadamente e não sujeitas 

à repetição” 

Para Silva (2007), “o fato de a fundamentação da decisão, (sentença) judicial 

delimitar a própria configuração do poder Judiciário, possibilitando a existência do sistema 

de freios e contrapesos, não exclui outras significações também importantes”. 

A fundamentação judicial não pode ser genérica, pois o magistrado deve 

explicitar os elementos, fundamentando-se no conjunto probatório presente nos autos, para 

formação de seu livre convencimento. Essa obrigatoriedade não deve ser seguida somente no 

mérito da causa, mas também quando do cálculo da pena, obedecendo e sopesando todos os 

critérios existentes no art. 59 do Código Penal. 
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3 ESPÉCIES DE PROVAS 

 

Realizada as devidas considerações gerais sobre a teoria da prova penal, bem 

como acerca dos princípios processuais atinentes a ela, cabe explicitar as várias classificações 

das provas, dentre as quais se pode elencar algumas: quanto ao objeto  (direta ou positiva e 

indireta ou negativa); em razão de seu efeito ou valor (plena e não  plena ou indiciária); 

quanto ao sujeito ou causa (real e pessoal); quanto à forma ou aparência  (testemunhal, 

documental e material); quanto à possibilidade de renovação em juízo (irrepetível ou não-

repetível e repetível); quanto ao momento procedimental (cautelar preparatória ou prova 

(cautelar) antecipada e cautelar incidental ou antecipação probatória); quanto à previsão legal 

(nominada (típica e atípica) e inominada); quanto a finalidade da prova (prova anômala, prova 

irritual e material). 

Das várias classificações existentes, interessa ao presente trabalho estudar 

somente aquela que divide as provas em ilegais, que por sua vez se divide em ilegítimas e 

ilícitas. Nesse ponto serão conceituadas essas espécies de forma individualizada.  

 

3.1  PROVA ILEGAL 

 

A prova ilegal é gênero do qual são espécies a prova ilícita e a prova ilegítima. 

Tratando acerca do tema, Nery Júnior (2000, p.492) esclarece a diferença prova ilegal e prova 

ilícita: 

  

Considera-se a prova ilícita quando sua proibição é de natureza 

material, diferenciando-a da prova ilegal, que será sempre aquela 

violadora do ordenamento jurídico como um todo, compreendendo leis 

e princípios gerais, quer sejam de natureza material ou meramente 

processual. 

  

Toda prova ilícita ou ilegítima é ilegal, pois atenta contra a ordem legal ou 

constitucional. A prova ilícita infringe norma de direito material e a prova ilegítima infringe 

norma processual. 

 

3.2 PROVA ILEGÍTIMA 

 

Tendo como parâmetro que as provas ilícitas, que será explicitado no item 

seguinte, são aquelas produzidas violando preceitos normativos com reflexos constitucionais, 
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consideram-se as ilegítimas aquelas produzidas a partir de violação de regras de natureza 

processuais, ou seja, normas que tem fim em si mesma. 

Citem-se como exemplo: 1 ) Perícia realizada por apenas um perito não oficial; 2 

) Reconhecimento judicial do réu realizado mediante o simples gesto de apontar a pessoa 

como autora do crime, sem portanto, a observância das formalidades legais do art. 226 do 

CPP. 

Diversamente do que ocorre com a ilicitude, no caso de ilegitimidade é válido 

imaginar uma norma violada com disposição oposta à que a contém, sem que, com isso, nela 

se vislumbre qualquer inconstitucionalidade. 

 

3.3 PROVA ILÍCITA 

 

Utilizando-se da sistemática prevista no art. 5º da CF, onde estabelece as regras e 

princípios visando à proteção dos direitos fundamentais, destaca-se a proibição de provas 

obtidas por meios ilícitos (art. 5º, LVI). Com o fito de adequar o Código de Processo Penal à 

norma constitucional, a Lei nº 11.690/2008 introduziu tal vedação no art. 157 do CPP, 

passando a estabelecer que são “inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo 

provas ilícitas”. 

Para Nucci (2014), a partir da nova redação conferida ao art. 157, caput, do CPP, 

provas ilícitas são aquelas produzidas ao arrepio das normas constitucionais ou legais. 

Destoando do entendimento acima, Avena(2014, p.472) ao interpretar o art. 157 

do CPP, destaca que: 

não pode ser interpretado literalmente, sob pena de ocorrerem 

verdadeiros paradoxos processuais. Imagine-se, pois, que, ao inquirir 

uma testemunha isenta, esqueça-se o magistrado de compromissá-la. 

Ao assim proceder, terá ele violado o disposto no art. 203 do CPP, que 

o obriga a tal providência. Ora, tal circunstância caracteriza uma mera 

irregularidade, ou, na pior das hipóteses, uma nulidade relativa sujeita 

à demonstração do prejuízo pela parte interessada. Se, contudo, 

entendermos que a violação a qualquer lei infraconstitucional conduz à 

ilicitude da prova, resultará que o depoimento assim prestado deverá 

ser considerado ilícito e, via de consequência, desentranhado dos autos 

e inutilizado, ex vi do que estabelece o art. 157, caput e seu §3º do 

CPP, procedimento este que nos parece inconcebível diante da 

ausência absoluta de gravidade da omissão judicial. Outro exemplo: 

considere-se que, no curso de audiência de instrução, o magistrado 

determine à testemunha que realize o reconhecimento do réu e que esta 

testemunha, a partir do simples gesto de olhar para o réu, reconheça-o 

como o autor do crime descrito na denúncia. Ora, o reconhecimento 

realizado desta forma infringe as formalidades do art. 226 do CPP. 

Todavia, tal circunstância não parece suficiente para que se proceda à 

retirada dos autos desse reconhecimento, procedendo o juiz à sua 

completa invalidação e posterior destruição. 
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Infere-se que prova ilícita é àquela obtida em violação direta ou indireta às 

garantias ou preceitos de índole constitucional. Ex.: confissão obtida mediante tortura (Lei nº 

9.455/1997); interceptação telefônica realizada sem autorização judicial (art. 10, Lei nº 

9.296/1996). 

Ratificando os entendimentos demonstrados nos parágrafos anteriores, cita-se 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal: 

 

Ementa: RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. ACÓRDÃO 

PROFERIDO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO 

HC116.375/PB, DETERMINANDO O DESENTRANHAMENTO 

DAS PROVAS REPUTADAS ILÍCITAS. JUÍZO DE DIREITO QUE 

RECEBE A DENÚNCIA, PERMITINDO QUE AS PROVAS 

ILÍCITAS PERMANEÇAM NOS AUTOS DURANTE A 

INSTRUÇÃO OU ATÉ A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. 

DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DESTA CORTE. 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. No julgamento proferido no HC nº 

116.375/PB, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu 

parcialmente a ordem para reputar ilícitas as provas resultantes das 

escutas telefônicas realizadas contra os ora reclamantes, determinando 

o seu desentranhamento dos autos, assim como aquelas que delas 

derivaram, cabendo ao Juízo de primeiro grau a realização de todas as 

providências necessárias para as determinações de direito. 2. Não 

obstante a aludida determinação, o Juízo da 7ª Vara Criminal de João 

Pessoa/PB recebeu a denúncia oferecida contra os reclamantes, 

consignando que "a retirada e desconsideração das provas ilícitas e 

suas derivadas pode ser feita, salvo melhor juízo, no curso da instrução 

ou, até mesmo, quando da prolação da sentença", desrespeitando, 

assim, a decisão proferida por esta Corte. 3. Reclamação julgada 

procedente.Rcl 14109 / PB RECLAMAÇÃO 2013/0284764-7 

Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150) Órgão 

Julgador S3 - TERCEIRA SEÇÃO Data do Julgamento 25/09/2013 

Data da Publicação/Fonte DJe 01/10/2013 

 

EMENTA Reclamação. Constitucional. Alegação de usurpação de 

competência originária do Supremo Tribunal Federal. Plausibilidade 

jurídica da questão. Deputado federal. Prerrogativa de foro. Artigo 

102, inciso I, alínea b, da Constituição Federal. Diligências 

investigatórias produzidas no curso dos Inquéritos nºs 129/2010 e 

280/2010 anteriormente à cessação do mandato de parlamentar de um 

dos reclamantes. Usurpação de competência configurada. Afronta à 

eficácia da Súmula Vinculante nº 11 em relação a um dos reclamantes. 

Ilegitimidade do juízo reclamado para figurar no polo passivo da 

respectiva ação. Atos atacados que teriam sido praticados pelas 

autoridades policiais que deram cumprimento ao mandado de prisão 

expedido contra o reclamante em questão e por aqueles que seriam os 

responsáveis pela sua guarda na unidade prisional. Superveniência de 

título prisional. Não conhecimento. Precedentes. Reclamação 

parcialmente procedente. (…) 3. A despeito da existência de 

jurisprudência na Corte no sentido de os vícios eventualmente 

ocorridos no inquérito policial não terem o condão de macular a ação 

penal (HC nº 83.921/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros 

Grau, DJe de 27/8/04), devem ser consideradas imprestáveis as provas 

ilícitas obtidas de forma direta ou por derivação de outras (fruits of the 

poisonous tree), independentemente do momento em que forem 
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produzidas. (...). Rcl 12484 / DF - DISTRITO FEDERAL 

RECLAMAÇÃO Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 

29/04/2014 Órgão Julgador: Primeira Turma Publicação PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-189  DIVULG 26-09-2014  PUBLIC 29-09-2014  

 

Portanto, as provas obtidas por meios ilícitos, em regra, são inaplicáveis ao 

processo penal, devendo ser desentranhadas dos autos, salvo as que beneficiem o réu.  

 

3.3.1 Prova Ilícita por derivação ou doutrina dos frutos da árvore envenenada (fruits of 

the poisonous tree) ou “taint doctrine” 

 

Provas ilícitas por derivação são aquelas que, embora ilícitas na própria essência, 

decorrem exclusivamente de outra prova considerada ilícita ou de uma situação de 

ilegalidade, restando, portanto, contaminadas. 

É oportuno trazer a baila o que leciona Távora (2014, p.509), sobre o presente 

tema: 

A produção de prova ilícita pode ser extrema prejudicialidade ao 

processo. Os efeitos da ilicitude podem transcender a prova viciada, 

contaminando todo o material dela decorrente. Em um juízo de causa 

e efeito, tudo que é originário de uma prova ilícita seria imprestável, 

devendo ser desentranhado dos autos. A teoria dos frutos da árvore 

envenenada também é conhecida como teoria da ilicitude derivada ou, 

ainda, teoria da mácula (taint doctrine). 

 

Esta teoria teve origem na Suprema Corte norte-americana, onde a partir da 

decisão exarada no caso Silverthorne Lumber Co. v. United States, de 1920, os tribunais 

passaram a excluir provas obtidas ao arrepio da lei, entendendo que a prova produzida, tem o 

condão de contaminar todas as provas dela decorrentes. Portanto, havendo uma confissão 

obtida por meio de tortura, prova obtida ilicitamente, cujas informações geraram uma busca e 

apreensão formalmente lícita, é forçoso reconhecer que este ato processual está contaminado, 

pois é decorrente de uma prova ilícita. Havendo prova ilícita, as demais provas dela 

derivadas, mesmo que formalmente perfeitas, estarão maculadas no seu nascedouro, 

entendimento este predominante do Supremo Tribunal Federal: 

 

E M E N T A: FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - APREENSÃO DE 

LIVROS CONTÁBEIS E DOCUMENTOS FISCAIS REALIZADA, 

EM ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, POR AGENTES 

FAZENDÁRIOS E POLICIAIS FEDERAIS, SEM MANDADO 

JUDICIAL - INADMISSIBILIDADE - ESPAÇO PRIVADO, NÃO 

ABERTO AO PÚBLICO, SUJEITO À PROTEÇÃO 

CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR (CF, 

ART. 5º, XI) - SUBSUNÇÃO AO CONCEITO NORMATIVO DE 
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"CASA" - NECESSIDADE DE ORDEM JUDICIAL - 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - 

DEVER DE OBSERVÂNCIA, POR PARTE DE SEUS ÓRGÃOS E 

AGENTES, DOS LIMITES JURÍDICOS IMPOSTOS PELA 

CONSTITUIÇÃO E PELAS LEIS DA REPÚBLICA - 

IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, PELO MINISTÉRIO 

PÚBLICO, DE PROVA OBTIDA COM TRANSGRESSÃO À 

GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR - PROVA 

ILÍCITA - INIDONEIDADE JURÍDICA - "HABEAS CORPUS" 

DEFERIDO. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - FISCALIZAÇÃO 

- PODERES - NECESSÁRIO RESPEITO AOS DIREITOS E 

GARANTIAS INDIVIDUAIS DOS CONTRIBUINTES E DE 

TERCEIROS. - Não são absolutos os poderes de que se acham 

investidos os órgãos e agentes da administração tributária, pois o 

Estado, em tema de tributação, inclusive em matéria de 

fiscalização tributária, está sujeito à observância de um complexo 

de direitos e prerrogativas que assistem, constitucionalmente, aos 

contribuintes e aos cidadãos em geral. (…) . A QUESTÃO DA 

DOUTRINA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA 

("FRUITS OF THE POISONOUS TREE"): A QUESTÃO DA 

ILICITUDE POR DERIVAÇÃO. - Ninguém pode ser investigado, 

denunciado ou condenado com base, unicamente, em provas ilícitas, 

quer se trate de ilicitude originária, quer se cuide de ilicitude por 

derivação. Qualquer novo dado probatório, ainda que produzido, 

de modo válido, em momento subsequente, não pode apoiar-se, 

não pode ter fundamento causal nem derivar de prova 

comprometida pela mácula da ilicitude originária. - A exclusão da 

prova originariamente ilícita - ou daquela afetada pelo vício da 

ilicitude por derivação - representa um dos meios mais expressivos 

destinados a conferir efetividade à garantia do "due process of 

law" e a tornar mais intensa, pelo banimento da prova 

ilicitamente obtida, a tutela constitucional que preserva os direitos 

e prerrogativas que assistem a qualquer acusado em sede 

processual penal. Doutrina. Precedentes. - A doutrina da ilicitude 

por derivação (teoria dos "frutos da árvore envenenada") 

repudia, por constitucionalmente inadmissíveis, os meios 

probatórios, que, não obstante produzidos, validamente, em 

momento ulterior, acham-se afetados, no entanto, pelo vício 

(gravíssimo) da ilicitude originária, que a eles se transmite, 

contaminando-os, por efeito de repercussão causal. Hipótese em 

que os novos dados probatórios somente foram conhecidos, pelo 

Poder Público, em razão de anterior transgressão praticada, 

originariamente, pelos agentes estatais, que desrespeitaram a 

garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. - (...). - A 

QUESTÃO DA FONTE AUTÔNOMA DE PROVA ("AN 

INDEPENDENT SOURCE") E A SUA DESVINCULAÇÃO 

CAUSAL DA PROVA ILICITAMENTE OBTIDA - DOUTRINA - 

PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RHC 

90.376/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.) - 

JURISPRUDÊNCIA COMPARADA (A EXPERIÊNCIA DA 

SUPREMA CORTE AMERICANA): CASOS "SILVERTHORNE 

LUMBER CO. V. UNITED STATES (1920); SEGURA V. UNITED 

STATES (1984); NIX V. WILLIAMS (1984); MURRAY V. UNITED 

STATES (1988)", v.g.HC 93050 / RJ - RIO DE JANEIRO HABEAS 

CORPUS Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO Julgamento:  

10/06/2008           Órgão Julgador:  Segunda Turma Publicação DJe-

142  DIVULG 31-07-2008  PUBLIC 01-08-2008 EMENT VOL-

02326-04  PP-00700 Parte(s) PACTE.(S): LUIZ FELIPE DA 

CONCEIÇÃO RODRIGUES IMPTE.(S): GUSTAVO EID BIANCHI 

PRATES COATOR(A/S)(ES): SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
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Na mesma linha de raciocínio, Grinover, Fernandes e Gomes Filho (2001, p.137), 

ratificando o entendimento predominante dos Tribunais Superiores ao explanarem que “na 

posição mais sensível às garantias de pessoa humana, e consequentemente mais intransigente 

com os princípios e normas constitucionais, a ilicitude da obtenção da prova ilícita tramite-se 

às provas derivadas, que são, assim, igualmente banidas do processo”. 

É fato que as provas derivadas das ilícitas carregam a mácula desde o seu 

nascedouro por serem imprestáveis. Neste caso, deve o julgador interpretar, no caso concreto, 

o vínculo das provas subsequentes com a prova obtida por meio ilícito, pois se afastar o nexo, 

afasta-se, por via de consequencia a ilicitude.  

A teoria dos frutos da árvore envenenada foi incluída no ordenamento jurídico 

pátrio através da Lei nº 11.690/2008, que incluiu uma nova redação ao art. 157 do CPP, 

conforme observa-se: 

  

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. 

§ 2o Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo 

os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução 

criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. 

§ 3o Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada 

inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às 

partes acompanhar o incidente. 

 

Realizando uma leitura pormenorizada da norma acima descrita, percebemos a 

intenção do legislador brasileiro em contemplar a teoria dos frutos da árvore envenenada, 

ratificando a doutrina e jurisprudência já dominantes no país sobre o tema, extirpando do 

mundo jurídico os entendimentos diversos.  

 

3.3.2  Teorias decorrentes da doutrina dos frutos da árvore envenenada (fruits of the 

poisonous tree) ou “taint doctrine” 

 

A doutrina dos frutos da árvore envenenada não é absoluta, pois sofre várias 

limitações, decorrendo, portanto, algumas teorias que a contrapõem, tais como: a limitação da 

fonte independente ('independent source' limitation), a limitação da descoberta inevitável 

('inevitable discovery' limitation) e a limitação da 'contaminação expurgada ('purged taint' 

limitation) ou, como também é denominada, limitação da conexão atenuada ('attenuated 
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connection' limitation)”. 

Para melhor compreensão seguem as definições de cada uma dessas teorias 

decorrentes da doutrina dos frutos da árvore envenenado. 

 

3.3.2.1 Prova absolutamente independente ou teoria da fonte independentemente 

('independent source' limitation) 

 

Como foi visto, é necessário haver, obrigatoriamente, nexo de causalidade entre a 

prova ilícita e uma provável interdependência com novas provas colhidas no processo penal 

para a configuração da imprestabilidade daquela prova decorrente. Portanto, 

obrigatoriamente, a prova tida como contaminada tenha advindo de outra manifestamente 

ilegal.  

Entretanto, se a prova advir de fonte totalmente independente, considerada pelo 

Código de Ritos, em seu art. 157, §2º, não haverá ilicitude, pois não há relação com a prova 

obtida por meio ilícito. 

Para Távora (2014, p.510): 

 

a prova absolutamente independente, ou limitação da fonte 

independente (independent source limitation), não seria propriamente 

uma exceção aos efeitos da teoria dos frutos da árvore envenenada, e 

sim uma teoria coexistente,  permitindo justamente a devida 

integração, partindo-se do pressuposto de que, não havendo vínculo 

entre as provas, não há de se falar em reflexos irradiando contaminação 

àquelas provas que não derivam da ilícita. 

 

O STF e o STJ já enfrentaram a presente matéria, no sentido de ratificar os 

entendimentos acima delineados, conforme se vê: 

 

EMENTA: HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. 

BUSCA E APREENSÃO REALIZADA EM DESACORDO COM A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE PROVA 

AUTÔNOMA. Evidenciada a existência de prova autônoma, descabe 

a pretensão de anular a decisão de recebimento da denúncia, sob a 

alegação ter sido o mandado de busca e apreensão cumprido em 

desacordo com a determinação judicial de que os policiais se fizessem 

acompanhar de duas testemunhas. Ordem concedida. HC 84679 / MS 

- MATO GROSSO DO SUL HABEAS CORPUS Relator(a):  Min. 

MARCO AURÉLIO Relator(a) p/ Acórdão:  Min. EROS GRAU 

Julgamento:  09/11/2004           Órgão Julgador:  Primeira Turma 

Publicação DJ   12-08-2005 PP-00011   EMENT VOL-02200-01 PP-

00106 Parte(s) PACTE.(S)           : ODACIR ANTONIO DAMETTO 

IMPTE.(S)           : LUIZ VICENTE CERNICCHIARO 

COATOR(A/S)(ES)     : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
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PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. NOVA 

ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. DENÚNCIA ANULADA. 

INÉPCIA. NOVA DENÚNCIA. FRUTOS DA ÁRVORE 

ENVENENADA. INOCORRÊNCIA. ACUSAÇÃO LASTREADA 

EM PROVAS AUTÔNOMAS. ART. 157, §1º. DO CPP. 

REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS. 

INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DIREITO AO 

CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. HABEAS CORPUS NÃO 

CONHECIDO. HC 222652 / SP HABEAS CORPUS 2011/0253455-0 

Relator(a) Ministro FELIX FISCHER (1109) Órgão Julgador T5 - 

QUINTA TURMA Data do Julgamento 23/09/2014 Data da 

Publicação/Fonte DJe 03/10/2014. 

 

Conclui-se, assim, que não há divergência no sentido de que as nulidades que por 

ventura advenham no âmbito dos procedimentos policiais não contaminam a ação criminal, 

principalmente quando esta tem supedâneo em fonte independente, afastando a teoria da 

ilicitude por derivação no ponto, pois a prova colhida durante a ação criminal, observados os 

princípios do contraditório e da ampla defesa, não pode ser macula pela ocorrida no âmbito 

policial. 

 

3.3.2.2  Descoberta inevitável ou exceção da fonte hipoteticamente independente 

 

O fenômeno da descoberta inevitável ou exceção da fonte hipoteticamente 

independente ocorre quando a prova seria, inevitavelmente, descoberta pelos meios legais, 

independentemente da existência da prova maculada. 

A inevitabilidade da descoberta leva ao reconhecimento de que não ocorreu um 

proveito concreto, com a violação legal. Essa teoria preconiza que se uma determinada prova 

viria aos autos de qualquer maneira, mesmo que uma suposta prova ilícita não tivesse 

ocorrido, esta deve ser analisada como uma fatalidade, e o nexo entre as provas, não poderá 

gerar mácula a última. 

Oportuno trazer a este trabalho o exemplo trazido por Avena (2014, p. 478), como 

se vê: 

 

A autoridade policial, mediante tortura, obtém de Joaquim a confissão 

de que, efetivamente, matou determinado indivíduo, depositando o 

corpo em um terreno baldio existente nas proximidades de sua casa. 

Dirigindo-se ao local, o corpo é localizado. Nesse caso, o contexto 

probatório formado pela descoberta do corpo no local indicado por 

Joaquim não poderá ser utilizado contra ele, pois obtido ilicitamente, 

vale dizer, a partir de tortura. 

Imagine-se, contudo, que, independente da forma criminosa como 

obtida a confissão de Joaquim, quando se deslocou ao lugar por ele 

indicado, tivesse o delegado se deparado com um grupo de parentes da 
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vítima fazendo buscas, já se encontrando bastante próximos do lugar 

onde estava o corpo, ficando claro, com isto, que o cadáver seria 

inevitavelmente descoberto. Ora, em tal hipótese, ainda que haja nexo 

de causalidade entre a situação ilegal e a prova obtida, a localização do 

cadáver poderá ser validada sob o fundamento de que o local em que 

se achava o corpo seria inevitavelmente descoberto. 

 

A presente teoria foi introduzida no ordenamento jurídico através do §1º do art. 

157, pois reconhece a teoria da fonte independente, porque estabelece que a prova produzida 

dissociada com a prova ilícita deve ser plenamente válida. Em suma, a prova advinda de fonte 

independente é a consideração de que, mesmo conectada à prova ilícita, ela poderia ter sido 

conquistada de qualquer modo, nos meios de provas lícitos. 

  

3.3.2.3 Limitação da contaminação expurgada (purged taint limitation), limitação conexão 

atenuada (attenuated connection limitation), purged taint exception, tinta diluída ou doutrina 

da mancha purgada 

 

A limitação conexa atenuada ocorre quando uma prova já está contaminada, 

porém sobrevém um acontecimento posterior que elide a contaminação, permitindo-se o 

aproveitamento da prova. Nesses casos há o nexo entre as provas, todavia, é atenuado pela 

ocorrência de um fato futuro. 

Pode-se afirmar categoricamente que o conhecimento da prova decorrente se deu 

por diversos fatores, dentre os quais um é ilícito, porém, por si só, não é deveras relevante 

para manchar completamente a prova secundária. 

Suponha-se que uma autoridade policial prende ilegalmente um indivíduo. No 

decorrer do procedimento policial, mediante tortura, confessa o crime que está sendo 

investigado. Porém, na audiência de instrução e julgamento, perante seu advogado e livre de 

coação, ele confessa a autoria delitiva do crime, confirmando integralmente o que foi relatado 

perante a autoridade policial. Essa nova confissão é valida, pois livre de ilicitudes, portanto 

afasta a mácula ocorrida na confissão anterior. 

Este fenômeno ocorre quando, por exemplo, um agente de polícia tenha atuado 

destituído de dolo de transgredir a legislação pátria, produz uma prova ilícita em situação de 

erro. 

Na mesma linha de raciocínio Silva Junior (2008. p.507-508) leciona que: 

 

No sistema americano, ainda se afasta a aplicação das exclusionary 

rules tendo como suporte a boa-fé (good faith) dos agentes 
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incumbidos de realizar atos investigatórios. Esse tema é extremamente 

delicado, visto que trata de situação em que o agente, em razão de erro 

de fato, finda malferindo, com o seu agir, um direito fundamental; 

todavia, em virtude de sua boa-fé, tem-se por afastada a ilegalidade. 

 

Ilustra-se com um caso em que a polícia vai cumprir um mandado de busca e 

apreensão domiciliar para a apreensão de animais silvestres mantidos ilegalmente em 

cativeiro, porém apreende, também, um computador que, por ventura, venha a revelar um 

crime fiscal.  

Ainda sobre o tema, Nunes (2008, p.507-508) explicita que:  

 
O assunto fez parte da discussão encetada no caso Collor. Com efeito, 

naquela oportunidade, discute-se, entre os Ministros do Supremo 

Tribunal Federal, a validade da degravação dos dados da memória de 

computadores que foram apreendidos em uma das empresas de Paulo 

César Farias. O problema ali sublinhado foi de que os computadores 

não haviam sido apreendidos em diligência dos agentes policiais 

acobertados por mandado de busca e apreensão. Em verdade, os 

equipamentos de informática foram recolhidos por agentes fiscais, sob 

suspeita de que eles tinham sido importados sem o devido pagamento 

de imposto de importação, o que, em tese, no nosso ordenamento 

jurídico, caracteriza o crime de descaminho. Essas máquinas, 

posteriormente, foram encaminhadas pelos agentes fiscais para os 

policiais federais, o que foi bastante para se entender que as provas 

derivadas de recuperação da memória dos equipamentos de 

informática eram ilícitas, posto que a autoridade policial, para dispor 

dos microcomputadores que estavam guardados em escritório 

profissional, teria de ter empreendido, antes, diligência no local com 

base em mandado de busca e apreensão. 

 

Conclui-se, através dos parágrafos acima descritos, que a boa-fé não afasta a 

ilicitude da prova obtida por meio inidôneo. A ausência de dolo do agente estatal não afasta a 

mácula, pois imprescindível não só a boa-fé subjetiva, mas também a objetiva. 

 

3.3.3 Princípio da Proporcionalidade, Sopesamento, Razoabilidade, 

Verbältnismäbigkeitsgrundsatz ou Balancing test. 

 

A razoabilidade ganhou envergadura na doutrina e jurisprudência alemãs, 

devidamente adaptada ao direito norte-americano, aplicando como regra o expurgo da prova 

ilícita ao processo penal, porém, realizando uma análise no caso concreto, conclui-se que a 

exclusão de uma prova maculada pode acarretar uma injustiça à parte interessada.  

É oportuno lembrar o que Ávila (2007, p.161) lecionou sobre o tema: 
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proporcionalidade não se confunde com a ideia de proporção em suas 

mais variadas manifestações. Ele se aplica apenas a situações em que 

há uma relação de causalidade entre dois elementos empiricamente 

discerníveis, um meio e um fim, de tal sorte que se possa proceder aos 

três exames fundamentais: o da adequação (o meio promove o fim?), 

o da necessidade (dentre os meios disponíveis e igualmente adequados 

para promover o fim, não há outro meio menos restrito do(s) direito(s) 

fundamentais afetados?) e o da proporcionalidade em sentido  estrito 

(as vantagens trazidas pela promoção do fim correspondente às 

desvantagens provocadas pela adoção do meio?) 

 

Para Alexy (2008, p.117): 

 

Princípios são mandamentos de otimização em face das possibilidades 

jurídicas e fáticas. A máxima da proporcionalidade em sentido estrito, 

ou seja, exigência de sopesamento, decorre da relativização em face 

das possibilidades jurídicas. Quando uma norma de direito 

fundamental com caráter de princípio colide com um princípio 

antagônico, a possibilidade jurídica para a realização dessa norma 

depende do princípio antagônico. Para se chegar a uma decisão é 

necessário um sopesamento nos termos da lei de colisão. 

 

O conflito existente entre bens jurídicos normatizados pelo ordenamento jurídico 

pátrio leva o operador do direito a sopesar aquele com maior relevância. De um lado está o 

jus puniendi estatal e a legalidade na produção do conjunto probatório processual, e do outro 

o status libertatis do réu, que objetiva demonstrar a inocência, este deve prevalecer, podendo 

a prova ser utilizada, mesmo que ilícita, em benefício do réu. 

Os tribunais pátrios, em consonância com as doutrinas dominantes, vêm 

admitindo a utilização das provas ilícitas em favor do réu quando se tratar da única forma de 

absolvê-lo ou de comprovar um fato importante à sua tese defensiva. Para tanto, é aplicado a 

razoabilidade, pois nenhum direito pode revestir-se de caráter absoluto. 

Seguindo essa linha de raciocínio, imagine-se uma prova ilícita obtida mediante 

interceptação telefônica não autorizada judicialmente. De um lado está esta prova obtida por 

meio ilícito, do outro está a garantia constitucional da liberdade de locomoção. No 

balanceamento comparativo entre os dois fatores, mais do que o direito à intimidade violada, 

revela o direito à liberdade do réu, que não poderá sofrer condenação injusta. Por isso 

razoável a utilização da prova ilícita em busca de uma condição mais benéfica a ele. 

A ponderação de interesses dá vazão a uma ampla fluidez e instabilidade de 

garantias, podendo visivelmente albergar arbítrios na concepção utilitária e maniqueísta, já 

ressaltada, entre interesse social contrapondo-se aos do réu. Destaca-se o entendimento de 

Lopes Jr (2007, p.565): 
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O perigo desse teoria é imenso, na medida em que o próprio conceito 

de proporcionalidade é constantemente manipulado e serve a qualquer 

senhor. Basta ver a quantidade imensa de decisões e até de juristas que 

ainda operam no reducionismo binário do interesse público x interesse 

privado, para justificar a restrição de direitos fundamentais (e, no caso, 

até a condenação) a partir da prevalência do interesse público... 

 

No mesmo sentir, Sica (2002, p.82): 

 
lidar com as angústias mais prementes da população. O legislador 

penal, desidioso ou astuto e desobrigado de atender qualquer desígnio 

de Política Criminal (inexistente), cede à tentação populista de 

oferecer o Direito Penal como panaceia de todos os males que afligem 

 

A proporcionalidade invocada como capa da condenação acaba por remontar o 

discurso da possibilidade de exilar do manto constitucional algumas pessoas que, pelo grau de 

periculosidade, devem ser tratadas como verdadeiros inimigos do Estado, não cidadãs, e 

consequentemente, à margem do núcleo básico de proteção aos direitos individuais.  

Vejamos o pensamento de Jakobs (2005, p70-71): 

 

A essência deste conceito de Direito Penal do inimigo está, então, em 

que constitui uma reação de combate, de ordenamento jurídico, contra 

indivíduos especialmente perigosos, que nada significam, já que de 

modo paralelo às medidas de segurança, supõe tão só um 

processamento desapaixonado, instrumental, de determinadas fontes 

de perigo, especialmente significativas. Com este instrumento, o 

Estado não fala com seus cidadãos, mas ameaça seus inimigos. 

 

Em última análise sobre esse tópico, cabe destacar o magistério de Pacheco (2006, 

p.533): 

 

em situações extremas e excepcionais se pode admitir a utilização de 

prova ilícita pro societate, pois, do contrário, o Estado estaria sendo 

incentivado a violar direitos fundamentais, o que iria frontalmente 

contra a própria noção de provas ilícitas, a que foram originalmente 

idealizadas e instituídas exatamente para dissuadir o Estado de violar 

direitos fundamentais. O princípio constitucional da legalidade, por 

sua vez, também não se prestaria a esse intento, pois sua função 

precípua de defesa é de garantir direitos fundamentais em face do 

Estado e não o contrário 

 

Conclui-se que há situações no processo penal em que se pode admitir, 

excepcionalmente, a utilização de prova ilícita. No caso concreto o julgador deverá sopesar os 

princípios existentes no processo penal pátrio para, se for para beneficiar o réu, utilizar-se da 

prova ilícita em detrimento de outros princípios mais relevantes no processo penal. 
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3.3.4 Princípio da Serendipidade ou encontro fortuito de provas de segundo grau 

 

No âmbito do Direito Processual Penal, o princípio da serendipidade significa a 

descoberta fortuita de provas relativas a fato delituoso diverso daquele da linha de 

investigação. 

Esse fenômeno ocorre normalmente nos casos de interceptações telefônicas, com 

o objetivo de investigar uma infração penal relativamente de certo investigado, mas que, no 

curso da escuta telefônica, acaba a polícia judiciária tendo a notícia de prova ou de fonte de 

prova referente a outro delito atribuído ao mesmo investigado ou de um terceiro. 

A prova obtida fortuitamente poderá ser válida quando houver relação de conexão 

ou de continência, nos moldes dos artigos 76 e 77, do CPP. A autoridade policial, responsável 

pela descoberta da referida prova, deverá informar imediatamente ao juízo competente e este 

deve aferir que o fato descoberto segue o desdobramento histórico do ilícito penal 

investigado, conforme os parâmetros exarados na decisão que autorizou a medida. 

Segundo Távora (2014, p.519) existe a possibilidade da prova descoberta 

fortuitamente não ser válida, podendo ser fonte de prova, quer seja, pode ser considerada 

como notitia criminis, sendo motivo suficiente para deflagrar uma nova investigação. 

Gomes (2008) explicita com maestria o presente tema, esclarecendo a origem do 

termo “serendipidade” e que, ao nosso sentir, decorre do sistema regulatório da licitude das 

provas no processo penal, possibilitando alçá-la ao status de princípio: 

 

Serendipidade: essa estranha palavra (como nos informa Ethevaldo 

Siqueira – O Estado de S. Paulo de 15.02.09, p. B10) significa “algo 

como sair em busca de uma coisa e descobrir outra (ou outras), às 

vezes até mais interessante e valiosa. Vem do inglês serendipiry (de 

acordo com o Dicionário Houaiss), onde tem o sentido de descobrir 

coisas por acaso.  

Mas no curso da captação da comunicação telefônica ou telemática 

podem surgir outros fatos penalmente relevantes, distintos da “situação 

objeto da investigação”. Esses fatos podem envolver o investigado ou 

outras pessoas. De outro lado, podem aparecer outros envolvidos, com 

o mesmo fato investigado ou com outros fatos, diferentes do que 

motivou a decretação da interceptação. É nisso que reside o fenômeno 

da serendipidade, que significa procurar algo e encontrar coisa distinta 

(buscar uma coisa e descobrir outra, estar em busca de um fato ou uma 

pessoa e descobrir outro ou outra por acaso). 

A doutrina denomina esse fenômeno de “encontro fortuito” (hallaazgos 

fortuito) ou “descubrimientos casuales” ou “descubrimientos 

acidentales” ou, como se diz na Alemanha, Zufallsfunden. Damásio E. 

de Jesus ainda menciona: conhecimento fortuito de outro crime, 

novação do objeto da interceptação ou resultado diverso do pretendido. 

 

Conclui-se que se pode admitir provas obtidas fortuitamente no curso de uma 



33 

 

busca de outra prova, isto é, quando há uma investigação em curso para investigar o crime de 

tráfico de droga, e, durante as interceptações telefônicas lícitas, a polícia judiciária descobre a 

ocorrência de um crime diverso. Para serem possíveis os crimes tem que ser conexos ou 

continentes, nos ditames dos arts. 76 e 77 do CPP. 
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4 INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA NO SISTEMA PENAL BRASILEIRO 

 

Realizada a devida análise dos princípios decorrentes das provas ilícitas no 

processo penal, destaca-se a utilização da interceptação telefônica no sistema processual 

pátrio como meio de prova para desvendar situações que, ausente tal prova, não haveria 

possibilidade do Estado-Juiz consubstanciar suas sentenças penais condenatórias ou 

absolutórias. 

A nossa Carta Magna é a base de validade da Lei nº 9.296/1996, que 

regulamentou o inciso XII, do seu art. 5º, a destacar inviolabilidade do sigilo da 

correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, 

exceto, neste, por ordem judicial devidamente fundamentada, nas hipóteses explicitadas na 

legislação pertinente com o fito de investigação criminal ou instrução processual. 

Antes da vigência da Lei nº 9.296/1996, não era possível realizar interceptação 

uma vez que não havia regulamento legal, não sendo aplicada no interstício temporal da 

promulgação da Constituição Federal e a Lei de Interceptação Telefônica. 

A Lei nº 9.296/1996 possibilitou a restrição ao sigilo das comunicações 

telefônicas de qualquer natureza. O destaque do legislador à proteção às comunicações 

telefônicas acompanhou a evolução da tecnologia, abrangendo as transmissões, envios, 

recepções de símbolos, imagens, caracteres, sinais, escritos, sons e informações de toda 

ordem, ocorridas por meio telefônico. 

 

4.1 CONCEITO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA 

 

A interceptação telefônica lícita é o meio de prova decorrente de autorização 

judicial, sem o conhecimento de seus interlocutores, a partir do requerimento da Autoridade 

Policial, no âmbito do Inquérito Policial, ou por requerimento do Presentante do Ministério 

Público, tanto na fase policial como na processual, com o fito de consubstanciar o arcabouço 

probatório aos objetos das investigações ou dos processos. 

Ela pode ser lícita ou ilícita. Será lícita quando for devidamente autorizada 

judicialmente, de acordo com o que prescreve a Lei nº 9.296/1996. Será ilícita, 

consequentemente, aquela que não seguir os parâmetros explicitados na oração anterior. 

Somente empós a instauração do processo judicial é que o magistrado poderá, 

independente de provocação, determinar interceptação telefônica de ofício. Esse poder é 

decorrente do poder geral de cautela intrinsecamente interligado à função jurisdicional. 
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Para melhor explanação sobre o tema é oportuno explicitar a conceituação de 

escuta telefônica e gravação telefônica, institutos que se relacionam com a interceptação 

telefônica. 

O instituto da escuta telefônica ocorre quando a situação em que um terceiro viola 

a conversa telefônica realizada entre duas ou mais pessoas, havendo a ciência de um ou 

alguns dos interlocutores de que os diálogos estão sendo captados. 

Já a gravação telefônica não há a figura de um terceiro. Um dos interlocutores, 

simplesmente, registra a conversa que mantém com o outro. Não há, propriamente, uma 

violação de conversa telefônica, já que o registro está sendo feito por um dos indivíduos que 

mantém o diálogo. Com relação a este instituto, não está albergado pelo art. 5º, XII, da CF88. 

Ressalte-se, neste caso, os posicionamentos explicitados por Avena (2014, p. 485): 

 

Duas correntes distintas existiam em relação à validade desse meio de 

prova: uma, a posição do Supremo Tribunal Federal, entendendo que, 

independente de prova judicial, as gravações seriam sempre meios 

ilícitos de prova por violação ao direito da intimidade protegido pelo 

art. 5º, X, da CF, visto que obtidas por um dos interlocutores sem o 

conhecimento do outro, o qual poderia ser induzido a falar coisas que 

não desejaria ou diria em sentido diverso se estivesse ciente da 

gravação; outra, a posição do Superior Tribunal de Justiça, entendendo 

que o simples fato da gravação de uma conversa por um dos 

interlocutores telefônicos não significa, de per si, violação à 

intimidade tutelada no art. 5º, X, da Constituição, devendo este meio 

de prova, destarte, ser considerado lícito, mesmo se perpetrado sem 

autorização judicial. 

 

Entretanto, o Pretório Excelso passou a adotar o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça. Predomina, portanto, na atualidade, de forma quase que absoluta na 

doutrina e na jurisprudência, a posição de que as gravações telefônicas não amparadas pelo 

art. 5º, XII, da CF são, como regra, meios lícitos de prova, mesmo que realizadas sem ordem 

judicial prévia. Trata-se, enfim, de um proceder eticamente censurável, censurabilidade esta, 

contudo, que não atinge o plano da ilicitude, exceto se, entre os respectivos interlocutores, 

houver relação especial de confiança, vale dizer, relação de confidência, de tal sorte que para 

um deles ter suas falas registradas pelo outro constitua fator de profunda decepção. Apenas 

nesse caso, pois, é que se tem como violada a intimidade assegurada pelo art. 5º, X, da CF. 

 

4.2 A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA ANTES DA LEI N.º 9.296/96 

 

A questão da licitude das provas obtidas através de violação do sigilo telefônico 
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no interstício temporal entre a promulgação da Carta Magna e a vigência da Lei nº 9.296/96, 

foi amplamente questionada.  

Parcela minoritária da jurisprudência, com amparo em incipiente previsão 

existente no Código Brasileiro de Telecomunicações (Lei 4.117/1962), entendia possíveis tais 

interceptações, a despeito da inexistência de lei regulamentadora da norma constitucional. No 

âmbito do Supremo Tribunal Federal, o posicionamento predominante era no sentido de que, 

enquanto não sobreviesse lei regulamentadora da matéria, não poderia o juiz valer-se do 

Código de Telecomunicações para autorizar interceptações ou escutas telefônicas, sendo, pois, 

ilícita a prova assim obtida. 

Com relação aos delitos cometidos anteriormente à vigência da Lei nº 9.296/96, 

tendo suas interceptações deferidas após a entrada em vigor da referida norma estarão 

amparados no princípio do devido processo legal, pois os deferimentos de interceptações 

ocorreram após a vigência da lei. 

 

4.3 A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA APÓS A LEI N.º 9.296/96 

 

Empós a vigência da Lei n.º 9.296/96, encerraram as controvérsias doutrinárias e 

jurisprudenciais referente a ilicitude da prova advinda de interceptação telefônica, pois a 

norma pormenorizou os casos existentes. 

Infere-se da leitura do art. 1º, caput, da Lei 9.2936/96 que o magistrado 

competente para deferir o pleito de interceptação telefônica é o competente para processar e 

julgar a ação principal. 

Nos casos em que a interceptação telefônica tiver sido determinada por juiz que, 

posteriormente, torne-se incompetente, há de permanecerem lícitas, pois por si só não 

maculam o procedimento. 

Observe-se o julgamento do HC 15.941/MG (DJU 03/10/2005):  

 
Ementa: RECURSO EM HABEAS CORPUS. FORMAÇÃO DE 

QUADRILHA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO 

DE CHASSIS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA ILÍCITA. 

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. Não se infirmando, de pronto, a 

ilegalidade das interceptações telefônicas, não se vislumbra qualquer 

equívoco da ação penal, tampouco se pode assumir que lhe falta justa 

causa para o seu regular início.A incompetência do Juízo que 

determinou a interceptação, por si só,não macula o procedimento, 

pois os atos praticados antecedem o contraditório e são tidos, 

naturalmente, na linha da atividade administrativa, portanto, não 

sujeitos ao rigor processual, sem esquecer-se de que os fatos 

desenrolados em várias localidades as tornam aptas, de início, à 
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persecução apuratória. Recurso desprovido. RHC 15491 / MG 

RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2003/0235700-7 

Relator(a) Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA (1106) Órgão 

Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 13/09/2005 Data 

da Publicação/Fonte DJ 03/10/2005 p. 284 RT vol. 844 p. 520 (Grifo 

nosso) 

 

Em entendimento antagônico segue julgamento do HC 43.741/PR (DJU 

10/10/2005): 

 
EMENTA PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS 

SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ARTS. 299, 

PARÁGRAFO ÚNICO, E 319 DO CÓDIGO PENAL. 

INTERCEPTAÇAO TELEFÔNICA AUTORIZADA PRO JUÍZO 

INCOMPETENTE. NULIDADE CONFIGURADA. I - O juiz 

competente para a ação principal é quem deve autorizar ou não a 

interceptação das comunicações telefônicas. (Precedente)  II - In casu , 

declarada a competência do e. Tribunal a quo para processar e 

julgar o feito, devem ser desentranhadas dos autos as provas 

decorrentes da quebra de sigilo telefônico determinada por Juízo 

incompetente. Ordem concedida, para anular a decisão que autorizou a 

interceptação telefônica do ora paciente, determinando o 

desentranhamento da prova nula, sem prejuízo das demais provas 

constantes do inquérito. HABEAS CORPUS Nº 43.741 - PR 

(2005/0070640-8) (Grifo nosso) 

 

Em outra decisão, na mesma temática, na Ação Penal 536/BA, Corte Especial, 

publicado em 04.04.2013, sendo relatora a Ministra Eliana Calmon, decidiu-se que 

“interceptações telefônicas eventualmente determinadas por autoridade absolutamente 

incompetente permanecem válidas e podem ser plenamente ratificadas”. 

Por ser medida de caráter excepcional, a legislação impôs alguns requisitos para 

sua efetivação. Preliminarmente, a diligência deve ser imprescindível à apuração da infração 

penal e deve ser requerida com a indicação dos meios a serem empregados e a qualificação 

dos investigados, exceto, neste último caso, manifesta impossibilidade, devidamente 

demonstrada. 

O art. 2º, inciso I, da mencionada norma, explicita que é requisito da escuta 

telefônica a existência de indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal. 

Como em todas as medidas de natureza cautelar, requesta-se a presença do fumus boni juris. 

Essa exigência se justifica porque se trata de uma providência restrita de um direito 

fundamental do cidadão. 

 

Outro requisito, previsto no art. 2º, inciso II, da referida lei, é que a prova que se 

pretende produzir não pode ser obtida por outro meio disponível, explicitando o caráter 



38 

 

subsidiário da interceptação. Se for possível sua efetivação por outro meio de prova, não 

deverá ocorrer a interceptação. 

Também não será deferida a interceptação telefônica se o fato que está sendo 

investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção (art. 2º, 

inciso III). Desta forma, a norma assegura que a interceptação será efetivada apenas nos 

crimes mais graves, aqueles punidos com reclusão. Entretanto cabe destacar o julgamento do 

HC 83.215/RS:  

 

HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRAZO DE 

VALIDADE. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO 

DE INVESTIGAÇÃO. FALTA DE TRANSCRIÇÃO DE 

CONVERSAS INTERCEPTADAS NOS RELATÓRIOS 

APRESENTADOS AO JUIZ. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO ACERCA DOS PEDIDOS DE 

PRORROGAÇÃO. APURAÇÃO DE CRIME PUNIDO COM PENA 

DE DETENÇÃO. […] 5. 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.HC 83515, Relator(a): Min. NELSON 

JOBIM, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2004, DJ 04-03-2005 PP-

00011 EMENT VOL-02182-03 PP-00401 RTJ VOL-00193-02 PP-

00609  (grifo nosso) 

 

Portanto, nos casos em que for deferida a interceptação telefônica, as informações 

obtidas podem subsidiar peça acusatória com base em crimes puníveis com detenção, 

entretanto, não é permitido o réu ser denunciado em algum crime, punido com detenção, 

baseado em prova obtida através de interceptação telefônica. 

A interceptação telefônica pode ser determinada pelo juiz, de ofício ou a 

requerimento da Autoridade Policial, no decorrer da investigação criminal, ou do presentante 

do Ministério Público, ou na fase investigatória ou na fase processual (art. 3º, incisos I e II). 

Há corrente doutrinária que defende a tese da inconstitucionalidade do art. 3º, da 

Lei 9.296/96, pois afronta o sistema penal acusatório e fere o princípio da imparcialidade do 

julgador. Esse entendimento é defendido por Gomes (1997), in verbis:  

 
É inconstitucional a interceptação telefônica ‘de ofício’, em 

consequência, porque vulnera o modelo acusatório de processo,  

processo  de  partes, instituído  pela  Constituição  de  1988, quando 

considera os ofícios da acusação e da defesa como funções essenciais 

ao exercício da jurisdição, atribuindo esta aos juízes, que têm 

competência para processar e julgar, mas não para investigar, 
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principalmente no âmbito extraprocessual.  

 

O pedido da medida excepcional deve descrever com clareza a situação objeto da 

investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados.  

O magistrado, quando do recebimento do referido pleito, realiza um juízo de 

admissibilidade, pois deve constatar a presença das hipóteses abrangidas pela Lei nº 9.296/96. 

Não sendo possível a interceptação telefônica quando: inexistentes indícios razoáveis da 

autoria ou da participação em infração penal; a prova puder ser obtida por outro meio de 

prova; o fato investigado constitui crime punido com pena de detenção. 

O pedido, em regra, deve ser escrito, presentes os requisitos essenciais de exordial 

cautelatória. O Ministério Público ou a Polícia Judiciária deve evidenciar que a sua produção 

é essencial à apuração da verdade real, com a devida indicação dos meios a serem 

empregados, isto é, com a descrição dos números telefônicos e outros dados para a 

identificação do meio sobre o qual recairá a interceptação. 

O magistrado pode admitir, excepcionalmente, que o pedido seja feito 

verbalmente, desde que presentes os requisitos legais bem como ser reduzido a termo pela 

secretaria da unidade judiciária respectiva. 

Conclusos os autos, o juiz decide, fundamentadamente, no prazo legal de 24 

(vinte e quatro) horas. A decisão judicial refere-se ao processo penal que apura a infração 

penal objeto das investigações. A fundamentação deve demonstrar os pressupostos existentes 

na Lei nº 9.296/96. 

Segundo Távora (2014, p.624):  

 
Contra a decisão que decide o incidente de interceptação, não cabe 

recurso específico. No entanto, caso seja indeferida, vislumbra-se a 

possibilidade de manejo do mandado de segurança pelo Ministério 

Público. O deferimento da interceptação, em tese, desafia recurso de 

habeas corpus, conquanto seja improvável perdure o sigilo da 

diligência. 

 

Uma vez deferida a interceptação pelo juiz, a execução da medida fica sob a 

responsabilidade da Polícia Judiciária. Normalmente, a polícia se vale de aparelho 

denominado “Guardião”, que tem capacidade para gravar várias conversas telefônicas 

simultâneas. 

A Lei nº 9.296/96, em seu art. 5º, vislumbrou o prazo de conclusão da 

interceptação telefônica que é de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual tempo, desde que 

comprovada a indispensabilidade da diligência. 
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A Suprema Corte enfrentou a questão e firmou o entendimento, por maioria dos 

votos, que a possibilidade de renovação do prazo é ilimitada. Na prática, a decisão não 

impede que um indivíduo seja interceptado além do prazo de quinze dias ordenados no 

primeiro despacho judicial que ordenou a interceptação. Entretanto, Távora (2014, p.625), 

critica o entendimento do STF que viabiliza investigações muito prolongadas em relação a 

determinado investigado. 

A jurisprudência do STF é reiterada no sentido de possibilitar a renovação do 

prazo, ainda que sucessivamente. Entendem que a autorização poderá ser por trinta dias 

consecutivos. 

Segue julgado do HC 106129, do STF: 

 

EMENTA Habeas corpus. Constitucional. Processual Penal. 

Interceptação telefônica. Crimes de tortura, corrupção passiva, 

extorsão, peculato, formação de quadrilha e receptação. Eventual 

ilegalidade da decisão que autorizou a interceptação telefônica e suas 

prorrogações por 30 (trinta) dias consecutivos. Não ocorrência. 

Possibilidade de se prorrogar o prazo de autorização para a 

interceptação telefônica por períodos sucessivos quando a intensidade 

e a complexidade das condutas delitivas investigadas assim o 

demandarem. Precedentes. Decisão proferida com a observância das 

exigências previstas na lei de regência (Lei nº 9.296/96, art. 5º). 

Alegada falta de fundamentação da decisão que determinou e 

interceptação telefônica do paciente. Questão não submetida à 

apreciação do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância não 

admitida. Precedentes. Ordem parcialmente conhecida e denegada. 1. 

É da jurisprudência desta Corte o entendimento de ser possível a 

prorrogação do prazo de autorização para a interceptação telefônica, 

mesmo que sucessiva, especialmente quando o fato é complexo, a 

exigir investigação diferenciada e contínua (HC nº 83.515/RS, 

Tribunal Pleno, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 4/3/05). 2. 

Cabe registrar que a autorização da interceptação por 30 (dias) dias 

consecutivos nada mais é do que a soma dos períodos, ou seja, 15 

(quinze) dias prorrogáveis por mais 15 (quinze) dias, em função da 

quantidade de investigados e da complexidade da organização 

criminosa. 3. Nesse contexto, considerando o entendimento 

jurisprudencial e doutrinário acerca da possibilidade de se prorrogar o 

prazo de autorização para a interceptação telefônica por períodos 

sucessivos quando a intensidade e a complexidade das condutas 

delitivas investigadas assim o demandarem, não há que se falar, na 

espécie, em nulidade da referida escuta e de suas prorrogações, uma 

vez que autorizada pelo Juízo de piso, com a observância das 

exigências previstas na lei de regência (Lei nº 9.296/96, art. 5º). 4. A 

sustentada falta de fundamentação da decisão que determinou a 

interceptação telefônica do paciente não foi submetida ao crivo do 

Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, sua análise, de forma 

originária, neste ensejo, na linha de julgados da Corte, configuraria 

verdadeira supressão de instância, o que não se admite. 5. Habeas 

corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, denegado. 

Destoando, há um caso isolado, julgado pelo STJ, que, diante das sucessivas 

renovações de prazo de interceptação, sem limites, verifica-se ter ocorrido ofensa ao princípio 
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da proporcionalidade, em face de período de interceptação que corria por mais de dois anos 

seguidos, sem justificativa para restringir a intimidade e a liberdade da pessoa investigada. 

Segue julgado do HC 76686/PR, do STJ: 

 

Comunicações telefônicas. Sigilo. Relatividade. Inspirações 

ideológicas. Conflito. Lei ordinária. Interpretações. Razoabilidade. 1. 

É inviolável o sigilo das comunicações telefônicas; admite-se, porém, 

a interceptação "nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer". 2. Foi 

por meio da Lei nº 9.296, de 1996, que o legislador regulamentou o 

texto constitucional; é explícito o texto infraconstitucional – e bem 

explícito – em dois pontos: primeiro, quanto ao prazo de quinze dias; 

segundo, quanto à renovação – "renovável por igual tempo uma vez 

comprovada a indispensabilidade do meio de prova". 3. Inexistindo, na 

Lei nº 9.296/96, previsão de renovações sucessivas, não há como 

admiti-las. 4. Já que não absoluto o sigilo, a relatividade implica o 

conflito entre normas de diversas inspirações ideológicas; em caso que 

tal, o conflito (aparente) resolve-se, semelhantemente a outros, a favor 

da liberdade, da intimidade, da vida privada, etc. É que estritamente se 

interpretam as disposições que restringem a liberdade humana 

(Maximiliano). 5. Se não de trinta dias, embora seja exatamente esse, 

com efeito, o prazo de lei (Lei nº 9.296/96, art. 5º), que sejam, então, 

os sessenta dias do estado de defesa (Constituição, art. 136, § 2º), ou 

razoável prazo, desde que, é claro, na última hipótese, haja decisão 

exaustivamente fundamentada. Há, neste caso, se não explícita ou 

implícita violação do art. 5º da Lei nº 9.296/96, evidente violação do 

princípio da razoabilidade. 6. Ordem concedida a fim de se reputar 

ilícita a prova resultante de tantos e tantos e tantos dias de 

interceptação das comunicações telefônicas, devendo os autos retornar 

às mãos do Juiz originário para determinações de direito. 

 

Em obediência ao princípio da razoabilidade, a interceptação telefônica deve 

observar os prazos previstos na Lei nº 9296/96, pois ocorrendo renovações sucessivas 

afetariam, sobremaneira a liberdade e intimidade da vida privada do investigado.  
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5 CONCLUSÃO  

  

A prova no processo penal tem grande relevância, pois influenciará diretamente 

na formação do convencimento do magistrado no julgamento do caso concreto e, por 

consequência, acarretará a absolvição ou a condenação do réu, podendo criar danos 

irreparáveis para este.  

No sistema penal pátrio, a prova da alegação cabe a quem alega, no caso, o 

Ministério Público, que é o titular da ação penal, portanto, quem deve provar a culpabilidade 

de um réu é o próprio Estado. Cabendo ao réu contrapor as provas colacionadas nos autos 

pelo acusador. 

A limitação à liberdade probante está no princípio da inadmissibilidade das provas 

ilícitas no processo penal, que são aquelas obtidas em confronto a normas vigentes no país.  

Ressalte-se que essa proibição não é absoluta, pois a própria Carta Magna elenca inúmeros 

princípios que acabam por colidirem algumas vezes. 

 A possibilidade de um acusado utilizar-se uma prova obtida ilicitamente, sendo 

esta a única maneira de provar sua inocência, fere alguns princípios constitucionais, porém, se 

forem confrontados os princípios envolvidos, por exemplo, o princípio da dignidade da 

pessoa, princípio acusatório do Estado e da segurança jurídica é possível a aceitação da prova 

ilícita. Daí a importância da aplicação do princípio da razoabilidade, pois busca, dentre os 

princípios vigentes, uma solução mais justa, afastando-se os excessos que, por ventura, 

possam ocorrer.  

Não há no processo penal princípio ou garantia com viés irretocável, podendo 

haver situações em que, em confronto com outro, pode deixar de ser aplicado, tendo em vista 

a relevância do aplicado.  

No que tange à admissibilidade das interceptações telefônicas, também deve ser 

observado o princípio da razoabilidade. Nos casos onde se observa uma grave violação à 

intimidade, a gravação clandestina deve ser extirpada do processo, configurando-se como 

prova ilícita. 

A Carta Magna, em seu artigo 5º, XII, que as comunicações telefônicas poderão 

ser violadas para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, mediante lei 

prevendo as suas hipóteses.  

Com relação à Lei n.º 9.296/96, há a possibilidade do magistrado determinar, de 

ofício, a interceptação telefônica, porém parte da doutrina entende que tal ato fere o sistema 

penal acusatório e rompe com o princípio da imparcialidade do juiz. 
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A referida legislação possibilita a restrição ao sigilo das comunicações telefônicas 

de qualquer natureza. O destaque efetuado pelo legislador foi com relação à proteção das 

comunicações telefônicas de qualquer natureza, pois segue a tendência de considerar a 

evolução da tecnologia contemporânea, tendo abrangência sobre a transmissão, envio, 

recepção de símbolos, imagens, caracteres, sinais, escritos, sons ou informações de toda 

ordem, que se dê por intermédio de telefonia, pública ou particular, estática ou móvel, com o 

uso de recursos tradicionais, de informáticas ou de telemática. 

Ressalte-se que a interceptação telefônica tem o caráter subsidiário, pois só 

poderá ser utilizada se outros meios de prova não foram suficientes para comprovar o 

cometimento de algum ilícito penal. 
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