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RESUMO 
 
 

SILVA, R. S. M. A interceptação das comunicações telemáticas no 
processo penal. 266 f. Dissertação (mestrado) – Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.  

 
 

A Constituição brasileira de 1988 estabeleceu o direito à inviolabilidade da 
intimidade, da vida privada e do sigilo das comunicações, apresentando-se os 
dois primeiros como princípios e o último como regra. A regra da 
inviolabilidade do sigilo das comunicações se fez acompanhar de cláusula de 
exceção pela qual o constituinte admitiu hipóteses de restrição a esse direito, 
notadamente para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, 
nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer. Uma das formas de restrição 
vem a ser a interceptação das comunicações telemáticas, que o trabalho se 
propõe a analisar, de modo a verificar os limites da atuação estatal no uso 
desse método de investigação. Em tal análise, de modo a definir o âmbito de 
proteção dos direitos acima citados, o autor considera, além dos dispositivos 
da Constituição e legislação brasileiras, convenções internacionais de direitos 
humanos e a interpretação que lhes é dada por cortes regionais de direitos 
humanos e adota, como critérios e métodos, o princípio da proporcionalidade, 
os padrões doutrinariamente concebidos para a construção de um processo 
penal que se aproxime de uma meta de eficiência e garantismo e as 
experiências de outros países pesquisados. 
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ABSTRACT 
 
 

SILVA, R. S. M. The interception of electronic communications at 
criminal procedure law. 266 f. Dissertação (mestrado) – Faculdade de 
Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.  

 
 

The Brazilian Constitution of 1988 established the rights to inviolability of 
intimacy, privacy and confidentiality of communications, presenting the first 
two as principles and the last one as a rule. The rule of the inviolability of the 
secrecy of communications was followed by an exception clause which 
specifies the hypotheses in which such right may be restricted, notably for 
purposes of criminal investigation or criminal procedure, in the cases and in 
the form provided by statutory law. One of the possibilities of such restriction 
is the interception of electronic communications, which this paper aims to 
analyze in order to verify the limits for state action in the use of such criminal 
investigation method. In such analysis, in order to define the scope of 
protection of the abovementioned right, the author considers, in addition to 
the provisions set forth in the Brazilian Constitution and law, international 
human rights conventions and their interpretation given and adopted by 
regional human rights courts, and, as criteria and methods, the principle of 
proportionality, the doctrinally conceived standards for the construction of a 
criminal procedure system closer to an objective of efficiency and 
fundamental individual rights protection, as well as the experiences of other 
researched countries. 
 
 
 
 
Keywords: Monitoring. Wiretapping. Eavesdropping. Surveillance. 
Electronic. Communications. Interception.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

INTRODUÇÃO 

 

 

 O presente trabalho se propõe a analisar tema atual e sobre o qual tantas dúvidas ainda 

pairam, tanto no que se refere à possibilidade jurídica que o Estado tem de restringir o sigilo 

das comunicações dos indivíduos e em que medida, quanto no que se refere à possibilidade 

técnica de se monitorar o conteúdo das comunicações, realizadas hoje através dos mais 

diversos e variados meios tecnológicos que surgem dia após dia1. 

 A relevância do tema se mostra muito bem ilustrada em passagem da obra do espanhol 

Oscar Morales García (2003), para quem a expansão da tecnologia nos meios de comunicação 

contribui com o processo de globalização econômica e cultural, mas, ao mesmo tempo, abre 

portas para novas formas de vulneração de bens jurídicos, na medida em que o próprio 

mecanismo de transmissão de dados se torna um setor de risco2. Mais do que isso, tal 

expansão transforma as relações sociais de um modo impressionante, notável, por exemplo, 

no fato de que a confidencialidade de mensagens criptografadas e a possibilidade de certificar 

a identidade de seu emissor são bem mais seguras do que os sistemas atuais, a ponto de 

estimular uma reflexão sobre o próprio sistema democrático de eleição de representantes. 

Chega-se a falar em “democracia eletrônica”, apontando para um novo modo de participação 

popular nos rumos de um governo, não só na eleição de governantes, mas na própria tomada 

de decisões3. E, se os próprios fundamentos do Estado se alteram significativamente diante de 

tecnologias capazes de estabelecer comunicação com todo o planeta em tempo real, as 

relações sociais primárias sofrem o mesmo efeito4.   

 Esse fenômeno gera um aumento na necessidade de tutela, inclusive penal, das bases 

do novo sistema organizacional, quais sejam, tráfego de dados, segurança das transações 

comerciais, prevenção de danos nos centros de comunicações individuais e coletivas das 

empresas. Os criminosos comuns, ou seja, aqueles que atentam contra bens jurídicos outros 

                                                           
1 O presente trabalho obedece à norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas indicada no site da 
Universidade de São Paulo (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Diretrizes para 
apresentação de dissertações e teses da USP: documento eletrônico ou impresso – Parte I (ABNT). 2ª ed. rev. 
e ampl. São Paulo: Sistema Integrado de Bibliotecas da USP, 2009. Disponível em: 
<http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=67&lang=pt-br>. 
Acesso em: 09 jan. 2014), bem como à Resolução FD/PÓS nº 01/2002, da Comissão de Pós-graduação da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (Disponível em: 
<http://www.direito.usp.br/pos/arquivos/Resolucao_FD_POS_N1_2002.pdf>. Acesso em: 09 jan. 2014).  
2 GARCÍA, Oscar Morales. Seguridad en las redes telemáticas de comunicaciones: la tensión libertad versus 
control en la política criminal internacional. In: DA AGRA, Cândido et al. (Org.). La seguridad en la sociedad 
del riesgo: un debate aberto, p. 137/153. Madrid: Atelier, 2003, p. 137. 
3 Ibid., p. 138. 
4 Ibid., p. 138. 
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que não os cibernéticos5, naturalmente, também não ficaram alheios aos avanços da 

tecnologia da informação e comunicação, tendo-se beneficiado com o salto qualitativo que 

lhes proporcionou essa evolução. A internet, que veio a modificar os mais simples hábitos 

humanos, permite que qualquer um veja e se comunique com o vizinho em frente à sua janela 

que permanece mergulhado no seu computador, pelo que se observa que a proximidade 

cibernética deu lugar ao distanciamento físico-existencial6. A internet criou um espaço onde 

todos colocam os pés na ânsia de apropriação de um pedaço de informação. É um espaço em 

que ocorre a comunicação entre dispositivos eletrônico-digitais físicos, como roteadores, 

cabos, modems e antenas, possibilitada por softwares, de navegação, de e-mail, de FTP (file 

transfer protocol) e outros, em que o verdadeiro dá lugar ao mundo dos bits, a uma realidade 

paralela, inaugurando-se uma verdadeira era dos “fluxos informacionais e comunicacionais”7. 

 Além da tutela penal, o mesmo avanço tecnológico transforma os meios modernos de 

comunicação, que vivem em constante evolução, num ponto sensível para o processo penal, 

na medida em que, por um lado, faz surgir para o Estado a necessidade de contar com 

métodos persecutórios aptos a lidar com essa modernidade, dentre os quais a interceptação 

das comunicações telemáticas, por outro, faz surgir, também, a necessidade de se 

estabelecerem limites cuidadosos a essa atividade persecutória estatal, de modo a que não se 

admitam, diante de um discurso de crescimento da criminalidade organizada e violenta, 

violações às garantias fundamentais. É com essa preocupação que se passa a analisar A 

interceptação das comunicações telemáticas no processo penal. 

 O capítulo 1, “Intimidade, vida privada e interceptação das comunicações 

telemáticas”, se propõe a conceituar e distinguir intimidade e vida privada, demonstrando o 

surgimento e a evolução desses direitos fundamentais, bem como a verificar a extensão que 

lhes vêm atribuindo o Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH) e a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH). 

 Feito isso, o capítulo analisa as formas de resolução da colisão entre o interesse estatal 

na busca da verdade e o direito do indivíduo à preservação de sua intimidade e vida privada, 

                                                           
5 Segundo o Dicionário Aurélio, cibernética é a ciência que estuda as comunicações e o sistema de controle não 
só nos organismos vivos, mas também nas máquinas. Do gr. kybernetiké, i. e., téchne kybernetiké, ‘a arte do 
piloto’ (Novo Dicionário Eletrônico Aurélio, versão 7.0., 5ª. ed.). Modernamente, no entanto, o termo se refere a 
tudo que seja relativo à internet ou à informática. O Wireless Dictionary definiu Cybercrime como “any act or 
omission of a responsible action using the internet that makes a person subject to criminal punishment by law” 
ou, em tradução livre, qualquer ato ou omissão usando a internet que sujeite o responsável a uma punição legal 
criminal. (WIRELESS Dictionary. Disponível em: 
<http://www.wirelessdictionary.com/aw_dictionary_widget_wireless.asp>. Acesso em: 12 jul. 2013.) 
6 RODRIGUES, Benjamim Silva. A monitorização dos fluxos informacionais e comunicacionais. v. I. 
Coimbra: Coimbra Editora, 2009, p. 20/21. 
7 Ibid., p. 21/22. 
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bem como o binômio eficiência e garantismo e o princípio da proporcionalidade, como 

premissas e critérios a embasar essa análise. 

 O capítulo 2, de nome “Comunicação telemática, internet e os meios modernos de 

interceptação”, tratará de conceitos básicos da área de telecomunicações, de modo a viabilizar 

a compreensão de expressões empregadas nos precedentes jurisprudenciais analisados no 

trabalho. O mesmo capítulo buscará desmistificar o universo dos meios modernos de 

interceptação telemática, cumprindo ressaltar a dificuldade de acesso a fontes de pesquisa. 

 Note-se, nesse sentido, que o relatório anual entregue ao parlamento britânico pelo 

Comissário de Interceptações de Comunicações em 2012, ao descrever, por força de lei8, as 

atividades oficiais de interceptação realizadas no país ao longo daquele ano, ressalvou, como 

fez nos anos anteriores, que não se estava incluindo exemplos detalhados das operações das 

agências de inteligência para que a segurança nacional não restasse prejudicada9. 

 Quando do vazamento de documentos sigilosos pelo ex-técnico da CIA Edward 

Snowden, que revelaram minúcias sobre os métodos de espionagem digital que agências de 

inteligência norte-americanas e inglesas têm adotado, três grandes veículos de imprensa, 

precisamente The Guardian, The New York Times e ProPublica, concluíam um trabalho 

conjunto de reportagem sobre o assunto, no que foram surpreendidos por agentes de 

inteligência que lhes solicitaram a suspensão da publicação, sob pena de acabar por alertar 

alvos estrangeiros e instigá-los a mudar seus métodos de comunicação e criptografia, de modo 

a tornar mais difícil sua interceptação ou decifração10. 

 As duas colocações acima ilustram bem a razão para a escassez de fontes de pesquisa 

capazes de subsidiar a construção do capítulo 2, pois os equipamentos, os softwares, as 

tecnologias, os métodos enfim, empregados na interceptação de comunicações são temas 

restritos a um grupo fechado de profissionais ligados à segurança pública, a agências de 

                                                           
8 RIPA 2000. Section 58(4) As soon as practicable after the end of each calendar year, the Interception of 
Communications Commissioner shall make a report to the Prime Minister with respect to the carrying out of that 
Commissioner’s functions. (Disponível em: 
<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/23/pdfs/ukpga_20000023_en.pdf>. Acesso em 15 ago. 2013).  
9 2012 Annual Report of the Interception of Communications Commissioner: Presented to Parliament pursuant 
to Section 58(6) of the Regulation of Investigatory Powers Act 2000, The Stationery Office Limited, London, 
2013, p. 8: “The following case summaries are just a sample of a large number of operations that have been 
examined during the 2012 inspections where lawful interception and/or communications data have played a role 
in a successful outcome. I have, as in previous years, not provided detailed examples of operations from the 
intelligence agencies in order not to prejudice national security.” (Disponível em: <http://www.iocco-
uk.info/docs/2012%20Annual%20Report%20of%20the%20Interception%20of%20Communications%20Commi
ssioner%20WEB.pdf>. Acesso em: 01 set. 2013). 
10 BUCHANAN, Matt. How the N.S.A. Cracked the Web. The New Yorker. 07 set. 2013. Disponível em: 
<http://www.newyorker.com/online/blogs/elements/2013/09/the-nsa-versus-encryption.html>. Acesso em: 06 
ago. 2013. 
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inteligência e até a setores específicos de empresas de comunicações, que, apesar de privadas, 

se apresentam como departamentos igualmente impenetráveis e inacessíveis. 

 Acrescenta-se que, quando o autor solicitou aos fabricantes de dois softwares 

brasileiros gerenciadores de monitoramento que fornecessem material e informações para a 

pesquisa, mediante o compromisso de utilização exclusivamente acadêmica, ambas as 

respostas foram negativas. 

 A Dígitro11, fabricante do sistema Guardião, enviou mensagem com o seguinte teor: 

“não podemos fornecer as informações solicitadas, em virtude de acordos de 

confidencialidade com nossos clientes de soluções destinadas à Segurança Pública”12. 

 Já a Suntech13, fabricante do sistema Vigia, respondeu que “todas as informações 

acerca do negócio e da empresa são confidenciais, por este motivo não poderemos auxiliá-lo 

nesta pesquisa”14. No caso deste último, no entanto, a empresa de telecomunicações Claro 

manteve disponível em seu site, por breve período, o manual de instruções do sistema Vigia15, 

por meio do qual o autor teve acesso a alguns detalhes das ferramentas empregadas no 

monitoramento, de modo a poder ilustrar o capítulo. 

 Tais circunstâncias levarão a um limite no aprofundamento no segundo capítulo, 

tendo-se feito necessário recorrer a fontes não acadêmicas, como matérias jornalísticas. O 

autor presenciou e acompanhou os trabalhos de interceptação telefônica e telemática que se 

realizavam em dependências policiais, por período curtíssimo, até que fosse convidado a se 

retirar, de modo a impedir que pudesse tomar conhecimento de qualquer informação sigilosa, 

fosse a respeito dos alvos sob monitoramento, fosse sobre dados já coletados. Concederam-se, 

no entanto, após o concedente ter-se encarregado de inserir tarjas pretas sobre os dados 

sigilosos, cópias de telas do sistema, mostrando algumas das ferramentas utilizadas. 

 O autor, ademais, adquiriu um renomado software comercial de criptografia, de 

fabricação israelense, de modo a poder contar com um canal estreito de comunicação com o 

fabricante e, assim, compreender melhor o funcionamento de tal mecanismo e eventuais 

vulnerabilidades. 

                                                           
11 DÍGITRO. Disponível em: <http://www.digitro.com.br/pt/>. Acesso em: 26 ago. 2013. 
12 PIAZERA, Isadora Bolduan. RE: Esclarecimentos [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 
<sidi@ffernandes.adv.br> em 14 out. 2013. 
13 SUNTECH GRUPO VERINT. Disponível em: <http://www.suntechintelligence.com/>. Acesso em: 26 ago. 
2013. 
14 REIS, Flávia Michele Medeiros de Araújo. RE: Esclarecimentos [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 
<sidi@ffernandes.adv.br> em 14 out. 2013. 
15 SUNTECH VIGIA. Interception Achievement Suite. Manual do Usuário Vigia 3. Outubro/2011. Disponível 
em: 
<https://vigia.claro.com.br/VigiaDadosClient/custom/doc/Manual_VIGIA3_Consulta.pdf;jsessionid=17AC1571
FB9CF8BA129C7D3821809BC9.tomcat1>. Acesso em: 14 out. 2013. 
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 Para além disso, a época da pesquisa coincidiu com a eclosão do mencionado 

escândalo internacional protagonizado pelo ex-técnico da CIA Edward Snowden. Apesar da já 

narrada tentativa de censura imposta pelas agências de inteligência aos veículos The 

Guardian, The New York Times e ProPublica, estes declararam que se limitaram a omitir 

alguns fatos específicos, mas, ao final, decidiram por publicar a matéria, em razão do valor 

que vislumbraram num debate público sobre ações do governo capazes de enfraquecer as mais 

poderosas ferramentas de proteção à privacidade dos usuários da internet nos Estados Unidos 

e no mundo16. 

 O nível de sigilo dos documentos revelados era tão expressivo, que estes continham 

advertências dirigidas aos próprios analistas das agências, como “do not ask about or 

speculate on sources or methods underpinning Bullrun” e “there will be no ‘need to know’”17. 

 Será graças à dita reportagem, bem como a escassos relatórios por meios dos quais 

órgãos de investigação e agências de inteligência acabam por divulgar alguns de seus êxitos 

mais populares, que o capítulo 2 se proporá a desfazer alguns dos mitos que envolvem os 

métodos modernos de investigação, trazendo-os à tona como realidade ou, ao menos, como 

algo mais perto da ideia de realidade do que da de ficção. 

 O capítulo 3, “A interceptação das comunicações telemáticas: diálogos de direito 

comparado”, analisará esse método investigatório nos Estados Unidos da América, Inglaterra 

e Espanha, de modo a ampliar o campo de visão do autor sobre diferentes possibilidades de 

tratamento destinado às interceptações das comunicações telemáticas, viabilizando, assim, 

uma análise crítica mais rica e bem embasada.  

 No que se refere à escolha dos dois primeiros países, Estados Unidos e Inglaterra, ela 

se deveu ao potencial tecnológico de ambos, ao fato de terem sido o berço do 

desenvolvimento científico da maior parte das ferramentas comunicativas mais poderosas, à 

atuação tradicionalmente voraz de suas agências de inteligência e órgãos de investigação 

penal e – como não dizer – ao tratamento diferenciado que destinam à investigação de 

terrorismo desde o atentado às torres do World Trade Center, em 2001. 

                                                           
16 BALL, James; BORGER, Julian; GREENWALD, Glenn. Revealed: how US and UK spy agencies defeat 
internet privacy and security. The Guardian. 06 set. 2013. Disponível em: 
<http://www.theguardian.com/world/2013/sep/05/nsa-gchq-encryption-codes-security>. Acesso em: 29 set. 
2013: “Intelligence officials asked the Guardian, New York Times and ProPublica not to publish this article, 
saying that it might prompt foreign targets to switch to new forms of encryption or communications that would 
be harder to collect or read. The three organisations removed some specific facts but decided to publish the story 
because of the value of a public debate about government actions that weaken the most powerful tools for 
protecting the privacy of internet users in the US and worldwide.”  
17 Em tradução livre, respectivamente, “não perguntar ou especular sobre fontes ou métodos que sustentam o 
Projeto Bullrun” e “não haverá necessidade de saber”. 
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 Quanto à Espanha, a escolha do autor se deveu às peculiaridades de sua legislação 

sobre o tema, que é bastante detalhada, indicando tratar-se de um país com uma valiosa 

experiência a contribuir com o trabalho, o que também pode ser ilustrado com o fato de que o 

dia 28 de janeiro foi declarado pela Espanha o “dia de proteção de dados”18. E, é claro, uma 

razão adicional para a inclusão da Espanha na presente dissertação foi a intenção de 

diversificar as fontes, inserindo um país da Europa continental, formado, tal qual o Brasil, sob 

influências do inquisitorial system, o que se contrapõe aos dois primeiros países que, de 

origem anglo-saxônica, estão mais ligados ao adversarial system19. 

 E, no capítulo 4, intitulado “A interceptação das comunicações telemáticas no Brasil”, 

serão analisados os dispositivos constitucionais brasileiros de interesse do tema, os princípios 

e regras presentes no texto constitucional, suas restrições e âmbito de proteção, e a cláusula de 

exceção inserida na regra atinente à inviolabilidade do sigilo das comunicações (art. 5º, XII). 

 Feito isso, o quarto capítulo se ocupará da classificação probatória da medida de 

interceptação telemática, seus pressupostos, prazo, sujeitos legitimados a autorizá-la e a 

requerê-la, o incidente de inutilização de comunicações tidas por inúteis, o direito de acesso 

ao material captado, o tratamento da prova ilícita, da prova fortuitamente encontrada, da 

distinção de tratamento entre dados de tráfego e dados de conteúdo, da interceptação 

empregada preventivamente à ocorrência de um delito e das tecnologias de criptografia e sua 

regulamentação. 

 

 

 

 
                                                           
18 El próximo 28 de enero se celebra “el Día de Protección de Datos... que tiene como objetivo principal 
impulsar el conocimiento entre los ciudadanos europeos de cuáles son sus derechos y responsabilidades en 
materia de protección de datos, de forma que puedan familiarizarse con un derecho fundamental, que pese a ser 
menos conocido, está presente en todas las faceta de sus vidas diarias.” (ESPANHA. Agencia Española de 
Protección de Datos, Nota de Prensa. 19 jan. 2010. Disponível em: 
<https://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2010/notas_prensa/common/enero/190110
_np_previo_dia_europeo_2010.pdf>. Acesso em: 05 abr. 2013). 
19 Para evitar confusões terminológicas entre os binômios acusatório-inquisitório e inquisitorial-adversarial, 
traz-se a lição de Ada Pellegrini Grinover, que explica a distinção entre os modelos acusatório e inquisitório, 
afirmando que “no primeiro, as funções de acusar, defender e julgar são atribuídas a órgãos distintos, enquanto 
no segundo as funções estão reunidas e o inquisidor deve proceder espontaneamente”. Mas esses dois conceitos, 
esclarece a Professora, “nada têm a ver com a iniciativa instrutória do juiz no processo penal”, que está ligada, 
na realidade, com o chamado adversarial system, próprio do sistema anglo-saxão, em contraposição ao 
inquisitorial system, da Europa continental e dos países por ela influenciados. No adversarial system, há uma 
predominância das partes na determinação da marcha do processo e na produção das provas, enquanto, no 
inquisitorial system, ao revés, as mencionadas atividades recaem de preferência sobre o juiz, caracterizando um 
‘processo de desenvolvimento oficial’”. (GRINOVER, Ada Pellegrini. A iniciativa instrutória do juiz no 
processo penal acusatório. In: Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, ano 7, nº 27, jul-set 1999, 
Revista dos Tribunais, 1999. p. 71/72). 
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CONCLUSÃO 

 

 

 As conclusões  a que chegamos sobre cada aspecto da pesquisa foram expostas ao 

longo do trabalho, notadamente no capítulo 4, no qual analisamos a interceptação das 

comunicações telemáticas no Brasil e as comparamos, onde coube, com as experiências dos 

países abordados no capítulo 3. 

 Passamos, então, a pontuar essas conclusões: 

 

1) A norma inscrita no artigo 5º, inciso X, da CF, atinente à inviolabilidade da intimidade e 

da vida privada, é um princípio, do qual já emana um direito à inviolabilidade do sigilo 

das comunicações, ainda que este último não contasse com a previsão constitucional 

autônoma. Já a norma do artigo 5º, inciso XII, da CF se apresenta como uma regra 

constitucional, que permite ao indivíduo excluir do conhecimento de terceiros 

indesejados, aí incluído, é claro, o próprio Estado, o conteúdo de suas comunicações; 

2) Na leitura desses direitos sob análise, adotamos a teoria externa, pela qual existem, de 

um lado, os direitos fundamentais e, de outro, as restrições, que decorrem dos demais 

direitos fundamentais e das normas protetivas de interesses da comunidade. O direito à 

inviolabilidade da intimidade e da vida privada (art. 5º, X da CF), portanto, concebido 

sem qualquer restrição, é voltado para proteger o indivíduo na maior extensão possível, 

de modo que, se o indivíduo não invadisse a esfera de proteção de outro indivíduo ou 

outros interesses sociais, sua proteção deveria ser, hipoteticamente, assegurada de modo 

absoluto. O mesmo deverá ocorrer com o direito à inviolabilidade do sigilo das 

comunicações (art. 5º, XII da CF), que, salvo se houver preenchimento da cláusula de 

exceção inserida na parte final do dispositivo, deve ser visto como um direito sem 

restrições;  

3) Mas o constituinte brasileiro de 1988 concebeu o direito ao sigilo das comunicações 

nele fazendo inserir uma cláusula de exceção, por meio da qual delegou ao legislador 

ordinário, através do método chamado de restrição legal qualificada, o estabelecimento 

das hipóteses e das formas pelas quais se poderiam impor restrições ao direito, desde 

que o faça para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Tal 

delegação foi cumprida pelo legislador infraconstitucional por meio da Lei 9.296/96; 
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4) Ante as possíveis interpretações do artigo 5º, XII, temos que o texto constitucional não 

impôs ao sigilo das comunicações de dados e telefônica uma inviolabilidade absoluta; 

5) A medida de interceptação das comunicações telemáticas é uma providência cautelar 

que constitui um meio de obtenção de prova típico, sendo seu resultado uma fonte de 

prova e o material por ela coletado, que, via de regra, estará contido numa mídia digital, 

um meio de prova documental, a ser inserido no processo; 

6) Já se a medida for implementada durante a instrução processual, seu resultado ganharia 

a classificação, não de fonte de prova, mas de ato de prova, mas fizemos ressalva quanto 

a seu cabimento em tal fase. É que, para viabilizar a real participação das partes na 

relação jurídica processual, o contraditório há que ser pleno e efetivo, o que evidencia a 

relação entre o contraditório e o princípio da igualdade, que será instrumento de 

eliminação de qualquer desigualdade, jurídica ou de fato, entre os sujeitos do processo. 

Na fase judicial, quando o ex-investigado já ostentará a condição de sujeito processual, 

acusação e defesa se encontrarão em pleno exercício da dialética baseada em 

contraditório pleno, não se podendo permitir que se lance mão de medida, como a 

interceptação das comunicações do réu, capaz de romper a igualdade. No curso da 

instrução, ademais, o réu, não raro, travará constantes diálogos sobre suas estratégias 

defensivas, e não necessariamente só com seu defensor. Em tal momento, portanto, 

eventual implementação de interceptação das comunicações do réu violaria o princípio 

da paridade, pelo que concluímos que a interpretação mais equilibrada da expressão 

constitucional “instrução processual penal” (art. 5º, XII, CF) é a de que o produto da 

diligência de interceptação de comunicações poderá sim ser utilizado para fins 

probatórios na fase processual, porém a medida somente poderá ser implementada, 

executada na fase preliminar; 

7) Numa classificação em que as comunicações travadas em canal abierto estão fora do 

âmbito de proteção do direito ao sigilo das comunicações (porquanto realizadas sem 

nenhuma expectativa de privacidade) e aquelas travadas em canal cerrado estão dentro 

dele, temos que a comunicação estabelecida pelo indivíduo com 20 ou mais 

interlocutores, embora em vias comunicativas fechadas (a exemplo de correntes de e-

mail, sites de relacionamento e chats), importa em declínio tácito do direito ao sigilo, 

fazendo excluir aquela comunicação do âmbito de proteção do direito; 

8) Os dados externos ao processo comunicativo ou dados de tráfego que se inserem no 

âmbito de proteção do direito ao sigilo das comunicações são aqueles vinculados a 
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comunicações concretamente realizadas, que classificamos como dados de tráfego de 

comunicações em sentido estrito. Exemplos deles são os registros de data e horário de e-

mails transmitidos, os dados de um interlocutor que se comunicou com o alvo, a 

duração de comunicação que efetivamente aconteceu, o IP dinâmico utilizado numa 

determinada comunicação; 

9) Retirar tais dados do âmbito normativo do direito ao sigilo das comunicações não 

sobreviveria ao teste do critério da especificidade768, pois, ainda que desacompanhados 

do conteúdo humano das comunicações a que eles se referem, não há como classificá-

los como circunstâncias meramente acidentais do exercício do direito; 

10) Fora da esfera de proteção do direito à inviolabilidade do sigilo das comunicações estão 

os dados cadastrais de assinantes, tais como seu endereço e telefone, os dados 

identificadores de aparelhos (IMEI) e de usuários (IMSI) e o IP (fixo) do assinante 

pesquisado; 

11) Embora os dados de tráfego devam ser protegidos em menor intensidade do que o 

conteúdo humano das comunicações, se a Lei 9.296/96 não previu a possibilidade de 

violação de dados de tráfego, colhe-se, como resultado, que estes somente poderão ser 

violados junto com os dados de conteúdo das comunicações a que eles se referem, desde 

que preenchidos os pressupostos legais necessários à interceptação desse conteúdo; 

12) Os dados de tráfego são elementos acessórios ao conteúdo das comunicações a que eles 

se referem. Por isso, uma vez já deferida a interceptação do conteúdo humano das 

comunicações telemáticas de determinado indivíduo, dispensa-se a necessidade de 

ordem judicial especificamente voltada para deferir também o acesso aos dados de 

tráfego daquelas mesmas comunicações; 

13) Quanto aos dados de tráfego não vinculados a comunicações concretas, e, portanto, fora 

do âmbito de proteção do direito ao sigilo das comunicações, o acesso a estes dependerá 

também de ordem judicial desde que o indivíduo neles deposite legítima expectativa de 

privacidade, sendo certo, no entanto, que a possibilidade de acesso do Estado a eles 

seguirá o regime de proteção geral à intimidade (art. 5º, X, CF), devendo o exame do 

magistrado decidir com base nos artigos 240 e seguintes do CPP; 

14) Definidos os dados de tráfego de comunicações que estão e os que não estão no âmbito 

de proteção do direito ao sigilo das comunicações, temos que os primeiros se sujeitam 

                                                           
768 Ver item 4.1.2. 
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ao mesmo regime das interceptações, dependendo o seu acesso pelo Estado de ordem 

judicial, no moldes da Lei 9.296/96; 

15) O mesmo acontece em relação a processos comunicantes cujos dados de conteúdo 

humano deles decorrentes se perenizem, como ocorre com o e-mail, que está inserido no 

âmbito de proteção do direito ao sigilo das comunicações. A comunicação via e-mail, 

portanto, não se sujeita à inviolabilidade absoluta; 

16) Pela mesma lógica, caso dados de tráfego em sentido estrito ou dados de conteúdo 

humano de comunicações venham a ser fisicamente apreendidos no hard disk de um 

investigado, o acesso estatal a eles dependerá de autorização judicial específica, 

submetida às mesmas exigências da Lei 9.296/96; 

17) A interpretação do termo “necessária”, constante do artigo 4º da Lei 9.296/96, deve ser 

sistemática e restritiva, de modo a evitar a chamada generosidade nas autorizações 

judiciais de interceptação. A exigência de que a medida de interceptação seja necessária 

constitui positivação do princípio da proporcionalidade, precisamente em seu 

subprincípio denominado necessidade ou menor ingerência possível, que orienta o 

intérprete a optar pela intervenção mínima, pela alternativa menos gravosa, obrigando-o 

a fazer uma comparação da interceptação com outras medidas aptas a satisfazer o fim 

perseguido e, ao final, levá-lo a eleger aquela menos lesiva para os direitos individuais; 

18) O legislador norte-americano se aproximou dos padrões de eficiência e garantismo mais 

do que o brasileiro ao inserir dispositivo determinando que, tanto no requerimento de 

autorização para interceptação, quanto na decisão que a concede, deverá constar a 

descrição de procedimentos investigatórios normais que tenham sido tentados e 

falharam ou a exposição das razões pelas quais tais procedimentos não foram tentados, 

já que, por sua natureza, seriam incapazes de atingir o objetivo probatório pretendido ou 

que seriam perigosos demais; 

19) O Estado não poderá lançar mão da interceptação de comunicações como primeiro ato 

investigatório; 

20) Quanto aos crimes que admitem interceptação telemática no Brasil, a proposta 

doutrinária de deixar a questão totalmente a critério do juiz, sem a previsão legal de um 

catálogo, implicaria em ampliar de forma desmedida a margem de discricionariedade do 

juiz, o que iria contra, inclusive, a interpretação que o TEDH deu ao artigo 8º da CEDH. 

Ademais, ainda que a lei brasileira tivesse previsto, tal qual se fez na Inglaterra, que a 
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autoridade a conceder autorização estivesse obrigada a decidir com base no princípio da 

proporcionalidade, a ausência de um rol de crimes previsto em lei importaria em 

ferimento ao subprincípio da exigibilidade espacial, que, dirigido principalmente ao 

legislador, exige limitações ao âmbito da intervenção que o Estado promoverá sobre os 

direitos do indivíduo; 

21) Ao admitir a interceptação para todo e qualquer crime punido com pena de reclusão, 

inadmitindo-a para todos os outros, não andou bem o legislador brasileiro, que deveria 

ter estabelecido um rol de crimes baseando-se, não só no critério da gravidade abstrata 

do crime, mas também no modus operandi de seu cometimento, de forma que, além dos 

crimes graves – e aqui haver-se-ia que incluir todos aqueles que sejam objeto de 

mandamento constitucional de criminalização –, deveriam ser passíveis de interceptação 

todos aqueles crimes ou contravenções que, embora de menor potencial ofensivo, 

fossem praticados através de meios de comunicação, como telefone, e-mail, Facebook 

ou outro veículo de baseado em internet ou comunicação digital.  No entanto, a 

legislação brasileira atual, ainda que merecedora das críticas acima nesse ponto, 

afastou-se menos dos parâmetros de eficiência e garantismo do que a dos Estados 

Unidos, que admitiu a medida para todo e qualquer crime federal; 

22) Quanto ao prazo de duração da interceptação, a legislação brasileira não cuidou de dar 

às partes meios de fiscalizar, ainda que a posteriori, a obediência aos períodos 

autorizados numa interceptação realizada na fase investigatória. Isto porque não há 

registro obrigatório nos autos do início efetivo da captação, tendo o réu que se basear 

apenas nas datas das decisões que autorizaram o início e as prorrogações da medida e 

nos ofícios remetidos às empresas de comunicação.  Foi bem elaborada, neste sentido, a 

redação do Projeto de CPP, na medida em que, ao impor à empresa de telefonia o dever 

de comunicar diretamente ao juiz a data de início do desvio das comunicações para o 

órgão investigativo, faz registrar nos autos o momento exato do início da interceptação, 

permitindo aos sujeitos processuais, especialmente ao réu, um exercício mais efetivo de 

seu direito de defesa, que, neste ponto, dependerá da aferição, ainda que post facto, da 

regularidade da interceptação.  Não tão eficiente, mas melhor do que a legislação 

brasileira atual neste ponto é a dos Estados Unidos, que, embora fixe marcos temporais 

para o início da medida, o faz com base em presunções (considera-se o início a manhã 

do dia em que a interceptação começa a ser executada ou, senão, o décimo dia depois 

que a autorização for expedida); 
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23) Quanto ao prazo de duração da interceptação propriamente dito, o princípio da 

proporcionalidade, em seu subprincípio denominado exigibilidade temporal, exige 

rigorosa delimitação no tempo de medida restritiva de direito fundamental, devendo 

essa delimitação estar disciplinada em lei. A lei brasileira, que, de fato, até poderia 

conter redação mais precisa quanto à impossibilidade de sucessivas renovações (art. 5º, 

Lei 9.296/96), há que receber interpretação restritiva em favor do direito individual ao 

sigilo das comunicações, não se podendo permitir que as interceptações perdurem além 

do prazo nela estabelecido, a saber, o de quinze dias prorrogável por igual período. 

Embora tal prazo se revele exíguo, levando a medida da interceptação telemática a se 

afastar da meta de equilíbrio perseguida na busca de eficiência e garantismo, não se 

pode lançar mão do princípio da proporcionalidade ou de qualquer outro para, 

aumentando os níveis admitidos por lei para violação de um direito individual, dilatar o 

prazo de interceptação de comunicações; 

24) O prazo de 30 dias, prorrogável uma vez por igual período, se apresentaria como capaz 

de atender ao subprincípio da exigibilidade temporal e permitir aos sujeitos processuais 

o exercício adequado de suas faculdades, direitos, garantias e poderes, favorecendo, 

assim, a aproximação de uma meta de eficiência e garantismo; 

25) A fixação de prazos excessivamente dilatados, como seis meses ou um ano, ou mesmo a 

possibilidade de intermináveis prorrogações, mais se parecem com um simulacro de 

cumprimento ao subprincípio da exigibilidade temporal do que um efetivo 

cumprimento. Afinal, em verdade, não importam numa real limitação temporal à 

medida coativa, mas num modo meramente formal de estabelecer  números sem 

qualquer vinculação a uma razoabilidade; 

26) Quanto aos legitimados a autorizar a interceptação, temos que os membros dos Poderes 

Legislativo e do Executivo, pela própria natureza de suas posições, de seus cargos, a 

forma pela qual são escolhidos ou nomeados, o ambiente que cerca a troca de interesses 

políticos – que, diga-se, poderão ser os mais legítimos, lícitos e verdadeiramente 

representativos de seu eleitorado –, não são dotados dos três elementos essenciais 

àquele que deve desempenhar o papel de zelador das garantias fundamentais: isenção, 

imparcialidade e independência. Ademais, a não exigência de formação jurídica para o 

exercício de seus cargos é outro fator a desqualificá-los para a tarefa de apreciar o 

cabimento jurídico da restrição de um direito fundamental. Temos, portanto, que, em 

sendo a interceptação das comunicações telemáticas um meio de obtenção de prova que 
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depende de uma invasão profunda nos direitos fundamentais do indivíduo, para o que se 

impõe a atuação de um guardião que ostente os atributos da imparcialidade, 

independência e isenção, sua implementação está condicionada à cláusula da reserva de 

jurisdição, não podendo ser determinada por CPI ou, como nas experiências britânica, 

norte-americana e espanhola, por autoridades do Poder Executivo. Sob outro aspecto, 

note-se, ainda, que, se um tribunal for instituído ou um juiz nomeado ou transferido 

especialmente para julgar um determinado caso, ninguém hesitaria em vislumbrar 

ferimento à regra do juiz natural (art. 5º, XXXVII e LIII, CF). E a própria forma de 

instalação de uma CPI, totalmente casuística, voltada sempre para investigar um caso 

específico, nada mais seria do que, por excelência, uma afronta a essa regra que incide 

na base da atuação jurisdicional. Podemos afirmar, portanto, que os sistemas espanhol, 

norte-americano e principalmente o britânico destinam, no que se refere às autoridades 

que podem deferir interceptação de comunicações telemáticas, tratamento que se 

encontra mais distanciado da meta de eficiência e garantismo do que o brasileiro; 

27) O juiz não pode determinar interceptação de comunicações de ofício, tendo em vista que 

lhe subtrairia a imparcialidade, ofendendo o núcleo essencial de garantias; 

28) A não incidência do contraditório na investigação, não prejudica o direito do suspeito de 

se defender de forma efetiva naquela fase, requerendo os atos investigatórios 

necessários à sustentação de suas alegações, dentre os quais a interceptação das 

comunicações de vítimas e testemunhas. Em contrapartida a esse direito, existe, por 

óbvio, um dever da autoridade que presida a investigação de decidir os requerimentos 

defensivos de forma motivada, o que poderá ser impugnado através de habeas corpus 

ou, em tempos de restrição exacerbada de seu cabimento, mandado de segurança.  Sem 

o respeito a tal direito defensivo, a balança penderia para o lado da acusação (da futura 

acusação), tornando-se desiguais as forças das partes (na futura instrução processual) e 

se quebrando o núcleo essencial de garantias em razão de violação à ampla defesa; 

29) O mesmo direito de requerer interceptação deve ser assegurado à vítima ou querelante, 

na linha do que chamamos de uma significativa tendência legislativa no sentido de 

aumentar prestígio e as prerrogativas desse personagem no processo penal; 

30) No entanto, a interceptação realizada a requerimento de particulares (como o suspeito 

ou a vítima) não poderá ser implementada por eles próprios, devendo sê-lo pela polícia, 

impondo-se, no entanto, a previsão de mecanismos que permitam o acompanhamento e 

a fiscalização da medida por quem tenha requerido a medida. Defesa e vítima, portanto, 
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têm legitimidade para requerer (mas não para implementar) interceptação de 

comunicações, devendo haver um procedimento pelo qual o interessado na prova, em 

sendo um particular, possa acompanhar sua colheita, a ser realizada pela polícia; 

31) Tal qual fez a Espanha com seu Centro Nacional de Inteligencia, a legislação e a 

própria Constituição brasileiras deveriam ter permitido à ABIN lançar mão de 

interceptação de comunicações para o desempenho de seu múnus legal, ainda que para 

fins não penais, desde que servindo a relevantes interesses nacionais. Afinal, se as 

experiências inglesa e norte-americana mostraram que seus ordenamentos, em 

numerosas circunstâncias, afastam o sigilo das comunicações apenas em relação aos 

estrangeiros, o que inclui os brasileiros, não nos parece razoável colocar o serviço de 

inteligência brasileiro e o próprio Brasil em franca desigualdade, o que ofende até 

mesmo o princípio da reciprocidade. Não advogamos, no entanto, a sonegação dos 

direitos fundamentais aos não residentes no Brasil, mas entendemos que os termos da 

lei e da Constituição teriam andado melhor se assegurassem a possibilidade de 

interceptação pela ABIN; 

32) A destruição ou inutilização de uma determinada parte do material que se amealhou por 

meio de interceptação de comunicações constitui uma forma de seleção do que será 

aproveitado como prova e do que será excluído do processo, o que permite inferir a 

relevância do ato a se realizar com fulcro no artigo 9º e §único da Lei 9296/96. Diante 

disso, a prova arrecadada por meio de interceptação de comunicações exige a 

observância de sua cadeia de custódia com o mesmo nível de cuidado que se exige em 

relação a vestígios e amostras médico-legais, pois também as comunicações captadas 

serão únicas e irrepetíveis, devendo, por tal razão, ser preservadas em sua inteireza, em 

sua forma autêntica e genuína, para, posteriormente, ser amplamente disponibilizadas às 

partes até o término do processo penal ou até sua regular destruição; 

33) Ninguém pode substituir a própria defesa, ou mesmo a acusação, na verificação do que 

constitui ou não elemento probatório de seu interesse. Diante disso, a indevida seleção 

ou a irregular destruição de parte do material comunicativo coletado pelo Estado sem a 

anuência da defesa é causa de imprestabilidade integral do material captado, tendo em 

vista a quebra da cadeia de custódia, a quebra da confiabilidade do todo probatório, a 

não preservação da prova em sua forma inteira e genuína; 

34) Comparando-se normas que cercam a inutilização de comunicações inservíveis na Itália 

e no Brasil, aquelas se aproximam mais do ponto de equilíbrio tido como meta de 
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eficiência e garantismo do que estas. Isto porque, enquanto na Itália a lei prevê que as 

partes serão ouvidas antes que se inutilizem comunicações interceptadas, no Brasil, a lei 

sinaliza (com o termo “facultada”, do § único, do art. 9º, da Lei 9.296/96) que seria 

possível se promover a supressão irreversível de fontes de prova, sem que a defesa 

possa antes avaliar se delas irá se servir.  Tal aspecto da lei impede que um dos 

sujeitos processuais, mais precisamente o acusado, exerça adequadamente suas 

faculdades, seus direitos, suas garantias, porquanto lhe suprime o direito à prova, 

violando a ampla defesa e o contraditório, ambos integrantes do núcleo essencial de 

garantias. Por força do próprio texto constitucional, ao assegurar a ampla defesa e o 

contraditório, a presença da defesa no ato de inutilização de material interceptado tido 

por inútil é, portanto, obrigatória, e não facultativa; 

35) Quanto ao direito de acesso ao material captado por meio das interceptações, o 

ordenamento brasileiro permite o exercício das prerrogativas processuais das partes 

mais adequadamente do que o norte-americano, que somente consente o acesso 

defensivo ao material em raras circunstâncias, condicionando-o sempre à avaliação do 

juiz acerca do interesse que a defesa poderia ter no material; 

36) Prova ilícita é aquela obtida, admitida ou produzida com violação das garantias 

constitucionais, sejam as que asseguraram liberdades públicas, sejam as que 

estabelecem garantias processuais, sendo o desentranhamento mero mecanismo técnico 

para assegurar uma proibição de sua valoração; 

37) Quanto ao tratamento da prova ilícita, a legislação brasileira seguiu mais os parâmetros 

de eficiência e garantismo, se aproximando mais da meta de ponto médio entre 

hipergarantismo e repressão a todo custo do que a Inglaterra, que, embora tenha 

disciplinado hipóteses nas quais o material interceptado deveria ser suprimido, trouxe 

um extenso rol de exceções a praticamente esvaziar a garantia, notadamente em casos 

envolvendo terrorismo, imigração e organizações proibidas. Já a legislação dos Estados 

Unidos contém dispositivos de aparente eficácia, mas que acabam esvaziados em razão 

da ampla discricionariedade dada aos tribunais no tratamento da ilicitude por derivação, 

que, a nosso ver, há que ser objetivo e deve ter a inadmissibilidade probatória como 

regra e o aproveitamento como rara exceção. Em matéria de exame de ilicitude por 

derivação, a regra deve ser a de que uma ilicitude no curso da investigação contamine 

todas as provas subsequentes, devendo o aproveitamento destas residir no campo da 

excepcionalidade, e não o contrário. 
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38) Se, por um lado, criticamos, no item 4.3, as tentativas vãs de sistematizar ou criar 

microssistemas normatizadores da valoração de juízos de probabilidade ou 

verossimilhança e mesmo do dito juízo de certeza necessário para provimentos judiciais 

finais, já que a palavra final do raciocínio sempre acabará entregue à incontrolável 

discricionariedade humana, a um autêntico ato de fé, insuscetível de controles técnicos, 

por outro, entendemos que a análise da ilicitude por derivação pode e deve ser 

eminentemente objetiva e que o pouco que resta nesse campo para a discricionariedade 

humana quanto ao exame da relação de causalidade entre a prova ilícita originária e a 

prova ilícita por derivação deve ter interpretação restritíssima em favor do indivíduo. 

Afinal, de nada adiantaria uma norma constitucional inadmitindo a prova ilícita, se esta 

puder ser salva por meio de interpretações tolerantes no uso do inevitable discovery e do 

independent source, ou por meio de raciocínios como o Brown test norte-americano ou 

argumentos de que o uso do Miranda warnings ao final de uma sequência de atos 

policiais inaugurada por algum excesso policial criminoso pudesse atenuar ou dissipar a 

contaminação da ilicitude de origem sobre a prova derivada. Do contrário, estar-se-ia a 

permitir o expediente que, no item 4.9, chamamos de uma espécie de “lavagem de prova 

ilícita”, expressão que forjamos com o sentido de uma medida intermediária, entre a 

ilicitude originária e a prova derivada, com fins a dissimular a origem daquela e 

“dissipar” a ilicitude;  

39) Ainda que a defesa técnica não possa atuar durante uma interceptação em andamento, 

porquanto sigilosa, ela deve ter meios de, ao exercer o contraditório diferido, 

compreender e fiscalizar a exata origem de cada elemento probatório surgido nos autos, 

sua rastreabilidade, sob pena de ofensa ao núcleo essencial de garantias, precisamente 

em seus componentes ampla defesa e contraditório; 

40) Quanto ao encontro fortuito de provas, se, em matéria de interceptação de 

comunicações, o bem jurídico em jogo será o direito à inviolabilidade do sigilo das 

comunicações, e junto com ele a intimidade e a privacidade das pessoas monitoradas, 

todos direitos constitucionais fundamentais protetores de liberdades públicas, está claro 

que eles não podem sofrer restrição indevida, ilegal ou desproporcional, sob pena de 

inquinar de ilícita a prova decorrente da referida violação. Neste campo, portanto, ou a 

prova será lícita, e aí com plena condição de gerar efeitos, ou será ilícita e, nesse caso, 

absolutamente inadmissível para qualquer fim. Diante disso, não nos parece adequado o 

tratamento dualista da prova fortuitamente encontrada. É que ou ela será lícita, podendo 
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gerar efeitos jurídicos, ou será ilícita e, nesse caso, não poderá ser admitida para 

nenhum fim, nem como notícia de crime, nem como fonte de prova para nova 

investigação, sob pena de se estar concebendo um raciocínio contraditório e 

frontalmente violador da vedação constitucional às provas ilícitas (art. 5º, LVI) e até 

mesmo do artigo 157 do CPP; 

41) Para se definir o que tornará a prova fortuitamente encontrada lícita e admissível ou, ao 

contrário, ilícita e inadmissível, adotamos o critério da previsibilidade que a lei deve dar 

ao indivíduo acerca das consequências de seus atos. Nesse sentido, por força de 

convenções internacionais de direitos humanos, na interpretação que lhes deram as 

cortes internacionais de direitos humanos769, eventual medida que afaste o sigilo das 

comunicações precisa estar expressamente prevista na lei, em norma acessível a todos, 

mediante os meios de publicação, e prevendo, com clareza e precisão, as condições 

pelas quais os poderes públicos estarão autorizados a adotar a medida de interceptação. 

Diante disso, a prova fortuitamente encontrada só terá validade se o crime que ela 

revelar for daqueles que admita interceptação, independentemente de nexo causal ou de 

conexão com o crime que ensejou a medida. Caso não reste atendido esse pressuposto, a 

prova não poderá ser utilizada para nenhuma finalidade, nem mesmo como notícia de 

crime ou fonte de prova para nova investigação; 

42) A modalidade comunicativa conhecida como grupo de bate-papo ou chat pode gerar a 

peculiar situação de que uma autorização de monitoramento seja implementada num 

momento em que já haja, naquele mesmo veículo de comunicação, e agora ao acesso do 

investigador, registros de diversas comunicações pretéritas. A nosso ver, a hipótese 

constitui exemplo clássico de encontro fortuito de provas, mas aqui a solução deve ser 

diversa da adotada acima. Em tal situação, deve-se zelar pelo subprincípio da 

exigibilidade temporal, de modo que, se a interceptação de uma comunicação realizada 

por meio de chat foi regularmente autorizada em determinado dia, para perdurar por 

prazo determinado, com data de início definida, os registros de diálogos pretéritos, 

tenham eles emanado do próprio investigado ou de outros participantes, não poderão ser 

aproveitados para nenhuma finalidade, sob pena de a interceptação se transfigurar numa 

violação ao direito ao sigilo das comunicações sem nenhum limite de tempo; 

43) Diferentemente do que ocorre nos Estados Unidos e na Inglaterra, no Brasil, não é 

possível interceptar comunicações com fins a prevenir um crime, não em razão de 
                                                           
769 Ver item 1.3. 
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vedação constitucional, mas sim em respeito à ausência de concepção 

infraconstitucional de uma investigação criminal relativa a crime futuro. Enquanto 

pendente eventual lei ordinária neste sentido, e aí não havendo previsão de investigação 

relativa a crime futuro, eventual ato de promover interceptação preventiva afrontaria a 

exigência, recorrente nas cortes internacionais, de que a lei preveja a medida, de forma 

clara e precisa. Isto, no entanto, não afastaria que, em situações limites, para salvar 

vidas ou proteger outro bem jurídico de altíssima relevância, incidisse causa excludente 

de ilicitude em caso de interceptação não autorizada; 

44) Embora o legislador brasileiro não tenha regulamentado o uso de criptografia, o Projeto 

de Lei nº 5.285/2009, da Câmara dos Deputados, busca exigir que as chaves de violação 

de criptografias sejam previamente depositadas pelos fabricantes na ANATEL e 

criminalizar o uso não autorizado da tecnologia. A medida equivaleria a exigir que cada 

cidadão deixasse a porta de sua residência destrancada ou que fornecesse uma cópia da 

chave ao Estado, de modo a facilitar-lhe o ingresso. Mas, assim como a porta trancada 

não tem a finalidade única de dificultar o ingresso das forças do Estado, servindo 

também para afugentar a ação de invasores de toda sorte, a criptografia nas 

comunicações também se presta a proteger segredos das mais diversas espécies, 

atinentes desde os assuntos relativos à vida privada de cada um até os segredos 

industriais, financeiros e até de Estado. O direito do cidadão de usar meios adicionais 

para proteger o sigilo de suas próprias comunicações, como a criptografia, está 

compreendido no âmbito de proteção do direito ao sigilo das comunicações. Afinal, 

pelo critério da especificidade, temos que o uso de criptografia se mostra um ato 

específico do exercício do direito à inviolabilidade do sigilo das comunicações, e não 

uma circunstância meramente acidental de seu exercício. Mais do que uma ação 

estruturalmente necessária ao exercício do direito ao sigilo das comunicações, 

entendemos que aquele que instala um sistema de criptografia para proteger suas 

comunicações está praticando um ato inerente ao próprio direito fundamental. A 

proibição generalizada e irrestrita do uso de criptografia, como pretende o referido 

Projeto, atenderia o subprincípio da adequação, porquanto é apta a obter, mais 

comodamente, o fim pretendido pelo interesse público persecutório, mas não atenderia 

os dois outros subprincípios do princípio da proporcionalidade, quais sejam, o da 

exigibilidade e o da proporcionalidade em sentido estrito. O da exigibilidade restaria 

desatendido porque o Estado estaria lançando mão de um meio nada comedido 
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(exigibilidade material), sem a mínima limitação em seu âmbito de intervenção 

(exigibilidade espacial) e sem que os sacrifícios impostos se restringissem somente à 

pessoa do imputado (exigibilidade pessoal). A proporcionalidade em sentido estrito, por 

sua vez, restaria desatendida porquanto não haveria equilíbrio entre as vantagens do fim 

(facilitação na interceptação das comunicações daquela pequena parcela da população 

que o Estado necessite monitorar) e as desvantagens do meio, incidentes sobre tudo e 

todos, de modo a fragilizar o direito ao sigilo das comunicações de um número 

indeterminado de pessoas. 
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