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INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA 
LEI N.º 9.296/1996 

Comentada 
 

Conforme o Pacote Anticrime  
 

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

em investigação criminal e em instrução processual penal, observará o disposto nesta 

Lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça.  

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

comunicações em sistemas de informática e telemática.  

 

O resguardo do sigilo dos dados e das comunicações telefônicas é um direito 

fundamental previsto no artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal de 1988. Com 

efeito, “é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de 

dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas 

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

processual penal.” 

Contudo, nenhum direito é absoluto, podendo ser sopesado ao lado de outros 

da mesma singularidade e não poderia ser diferente com o sigilo das comunicações 

telefônicas. Ciente de tal premissa, o legislador constituinte já deixou antever a 

possibilidade de, em estritas situações, permitir-se o conhecimento de outras 

comunicações, por autoridades competentes, desde que haja o respeito à reserva de 

jurisdição, para fins de investigação criminal ou instrução processual.  

E quando se fala que nenhum direito é absoluto, não escapa à possibilidade de 

relativização o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas e de dados, 

sendo incorreto interpretar que o “salvo, no último caso” aponte para a relativização 

tão somente das comunicações telefônicas, estando os outros amparados por uma 

espécie de escudo intransponível de violação, o que não é o caso.  

Nesta seara, o exemplo é que o Supremo Tribunal Federal entende pela 

possibilidade da violação do sigilo de correspondências, sendo pacífico no sentido de 

que poderá os estabelecimentos penais prisionais terem acesso às cartas de presos, 
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buscando-se garantir o direito à segurança, também de cunho fundamental (art. 144, 

CF/88).  

 

STF: “A administração penitenciária, com fundamento em razões de segurança pública, 

de disciplina prisional ou de preservação da ordem jurídica, pode, sempre 

excepcionalmente, e desde que respeitada a norma inscrita no art. 41, parágrafo único, 

da Lei n.º 7.210/84, proceder à interceptação da correspondência remetida pelos 

sentenciados, eis que a cláusula tutelar da inviolabilidade do sigilo epistolar não pode 

constituir instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas.” (STF, 1ª Turma, HC 

70.814/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 01/03/1994, DJ 24/06/1994)  

 

O que significa interceptar? 

 

“A expressão deve ser compreendida como o ato de captar a comunicação 

alheia, tomando conhecimento de seu conteúdo. É da essência da interceptação a 

participação de um terceiro, que passa a ter ciência do conteúdo de uma comunicação 

alheia”. (LIMA, 2020, p. 514). Ou seja, nenhum dos interceptados estão sabendo que um 

terceiro está ouvindo, simultaneamente, o teor das conversas. Portanto, a 

interceptação telefônica (em sentido estrito) não deixa de ser uma captação de 

conversas alheias, feita por um terceiro. E somente será válida se tiver prévia 

autorização judicial.  

 

Mas não confunda...  

 

® Escuta telefônica: Captação realizada por um terceiro, sem o conhecimento de 

um dos comunicadores. Ou seja, um dos dois que estão conversando tem o 

conhecimento de que um terceiro está captando a conversa. Exemplo: familiares 

da pessoa sequestrada que permite que o investigador de polícia escute o que 

se conversa com o sequestrador.  

 

® Gravação telefônica ou gravação clandestina: Gravação realizada por um dos 

comunicadores, sem a sapiência do outro. É uma autogravação. Por ser feita sem 



Material exclusivo. Direitos autorais protegidos. Proibida a venda e o 
compartilhamento. @andreepifaniomp 

3 

o conhecimento do outro comunicador, também é chamada de gravação 

clandestina. (LIMA, 2020, p. 515)  

 

® Comunicação ambiental: “Refere-se às comunicações realizadas diretamente no 

meio ambiente, sem transmissão e recepção por meios físicos, artificiais, como 

fios elétricos, cabos óticos etc. Enfim, trata-se de conversa mantida entre duas 

ou mais pessoas sem a utilização do telefone, em qualquer recinto, privado ou 

público.” (LIMA, 2020, p. 515). Não está protegida pelo art. 5º, XII, mas sim pelo 

art. 5º, X, da CF/88, que protege o direito fundamental à intimidade.  

 

® Interceptação ambiental: captação escondida feita por um terceiro, sem o 

conhecimento dos comunicadores, dentro do próprio ambiente onde está 

ocorrendo a conversa. “Não difere, substancialmente, da interceptação em 

sentido estrito, pois, em ambas as hipóteses, ocorre violação do direito à 

intimidade, porém, no caso da interceptação ambiental, a comunicação não é 

telefônica.” (LIMA, 2020, p. 515)  

 

® Escuta ambiental: captação escondida feita por um terceiro, nos mesmos 

moldes da interceptação ambiental, porém com o conhecimento de um dos 

comunicadores.  

 

® Gravação ambiental: captação realizada no ambiente por um dos 

comunicadores, a exemplo da utilização de gravadores e câmeras ocultas.  

 
 

O que significa comunicação telefônica de qualquer natureza?  

 

Deve ser interpretado em sentido amplo, não se restringindo ao tradicional 

telefone residencial ou celular. Não há como negar o avanço tecnológico e a lei não 

poderá restringir o alcance da interceptação nos novos aparelhos que porventura 

possam surgir. “Por conseguinte, é possível a interceptação de qualquer comunicação 

via telefone, conjugada ou não com a informática, o que compreende aquelas realizadas 
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direta (faz, modens) e indiretamente (internet, e-mail, correios eletrônicos).” (LIMA, 

2020, p. 517)  

 

 Quem autoriza a interceptação telefônica?  

  

 A pergunta ganha relevância com a nova figura do juiz das garantias. Conforme 

expressa previsão do art. 3º-B, inc. XI, do CPP compete a esta nova figura processual 

decidir sobre os requerimentos de “interceptação telefônica, do fluxo de 

comunicações em sistemas de informática e telemática ou de outras formas de 

comunicação.” 

 Contudo, é importante observar que a atuação do juiz das garantias está limitada 

ao recebimento da denúncia ou queixa (Art. 3º-C. A competência do juiz das garantias 

abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com 

o recebimento da denúncia ou queixa na forma do art. 399 deste Código.) Portanto, é 

um importante ator no controle da legalidade da investigação criminal e, naturalmente, 

será ele quem vai autorizar a maioria das interceptações telefônicas, pois 

normalmente são pedidas no âmbito da investigação pelo delegado de polícia ou pelo 

Ministério Público. Contudo, é importante frisar que o próprio art. 1º da Lei n.º 

9.296/96 fala que a interceptação telefônica poderá ocorrer no âmbito da instrução 

processual penal. Desta forma, considerando que a competência do juiz das garantias 

está restrita ao recebimento da denúncia, no caso de haver requerimento de 

interceptação telefônica no âmbito da instrução criminal, caberá ao juiz da instrução 

e julgamento – e não ao juiz das garantias – decidir sobre o (in) deferimento. Neste 

último caso, estamos diante de uma medida cautelar incidental, dentro do processo. Se 

fosse no âmbito da investigação, indica-se como medida cautelar preparatória, cuja 

competência de decisão recairia sobre o juiz das garantias.   

 

Aplica-se a teoria do juízo aparente para fins de considerar válidas a provas 

obtidas por meio de interceptação telefônicas autorizadas por juiz que 

posteriormente venha a ser declarado incompetente para o julgamento da ação 

principal? 

Sim.  
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“É o que se denomina de teoria do juízo aparente: se, no momento da decretação da 

medida, os elementos informativos até então obtidos apontavam para a competência 

da autoridade judiciária responsável pela decretação da interceptação telefônica, 

devem ser reputadas válidas as provas assim obtidas, ainda que, posteriormente, seja 

reconhecida a incompetência do juiz inicialmente competente para o feito.” (LIMA, 

2020, p. 529)  

 

O e-mail corporativo poderá ser interceptado?  

 

Especial atenção também deve ser dispensada ao denominado e-mail corporativo, assim 

compreendido a comunicação eletrônica disponibilizada ao empregado para fins 

estritamente profissionais, podendo o empregador monitorar e rastrear a atividade do 

empregado no ambiente de trabalho, daí por que não se pode considerar ilícita a prova 

assim obtida. Nesses casos, não há expectativa de privacidade do usuário, mormente 

quando advertido de que o e-mail se destina a mensagens profissionais. Nessa linha, 

como já se pronunciou o Tribunal Superior do Trabalho, "se se cuida de e-mail 

corporativo, declaradamente destinado somente para assuntos e matérias afetas ao 

serviço, o que está em jogo, antes de tudo, é o exercício do direito de propriedade do 

empregador sobre o computador capaz de acessar a Internet e sobre o próprio provedor 

". Concluiu-se, assim, que a prova obtida mediante monitoramento desse e-mail 

corporativo não é ilícita para fins de se demonstrar a justa causa para a despedida 

decorrente do envio de material pornográfico a colega de trabalho. (LIMA, 2020, p. 517-

518) 

 

É possível a captação de elementos probatórios mediante o espelhamento de 

WhatsApp?  

 

Não. O espelhamento de WhatsApp consiste possibilidade de utilização do 

referido aplicativo em computadores ou outros dispositivos móveis que não sejam o 

aparelho telefônico propriamente dito para fins de comunicação pelos usuários. Por 

meio de QRCode, que é lido pelo celular na tela do computador, todo o registro da 
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conversa passa a ser possibilitado para quem porventura estivesse interceptando, 

inclusive escrevendo respostas ou até mesmo apagando as mensagens. Assim, 

questionou-se a possibilidade de a Polícia Civil, por meio da tela espelhada, ter acesso 

às conversas de determinado alvo, precedido de autorização judicial.  

Contudo, entendeu o STJ que é inviável a colheita de prova mediante o 

espelhamento de WhatsApp1, mesmo com prévia autorização judicial, não se podendo 

 
1 RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) 1. Hipótese em que, após coleta de dados do 
aplicativo WhatsApp, realizada pela Autoridade Policial mediante apreensão judicialmente autorizada de 
celular e subsequente espelhamento das mensagens recebidas e enviadas, os Recorrentes tiveram decretadas 
contra si prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 
11.343/2006. 2. O espelhamento das mensagens do WhatsApp ocorre em sítio eletrônico disponibilizado 
pela própria empresa, denominado WhatsApp Web. Na referida plataforma, é gerado um tipo específico de 
código de barras, conhecido como Código QR (Quick Response), o qual só pode ser lido pelo celular do 
usuário que pretende usufruir do serviço. Daí a necessidade de apreensão, ainda que por breve período de 
tempo, do aparelho telefônico que se pretende monitorar. 3. Para além de permitir o acesso ilimitado a todas 
as conversas passadas, presentes e futuras, a ferramenta WhatsApp Web foi desenvolvida com o objetivo 
de possibilitar ao usuário a realização de todos os atos de comunicação a que teria acesso no próprio celular. 
O emparelhamento entre celular e computador autoriza o usuário, se por algum motivo assim desejar, a 
conversar dentro do aplicativo do celular e, simultaneamente, no navegador da internet, ocasião em que as 
conversas são automaticamente atualizadas na plataforma que não esteja sendo utilizada. 4. Tanto no 
aplicativo, quanto no navegador, é possível, com total liberdade, o envio de novas mensagens e a exclusão 
de mensagens antigas (registradas antes do emparelhamento) ou recentes (registradas após), tenham elas 
sido enviadas pelo usuário, tenham elas sido recebidas de algum contato. Eventual exclusão de mensagem 
enviada (na opção "Apagar somente para Mim") ou de mensagem recebida (em qualquer caso) não deixa 
absolutamente nenhum vestígio, seja no aplicativo, seja no computador emparelhado, e, por conseguinte, 
não pode jamais ser recuperada para efeitos de prova em processo penal, tendo em vista que a própria 
empresa disponibilizadora do serviço, em razão da tecnologia de encriptação ponta-a-ponta, não armazena 
em nenhum servidor o conteúdo das conversas dos usuários. 5. Cumpre assinalar, portanto, que o caso dos 
autos difere da situação, com legalidade amplamente reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, em 
que, a exemplo de conversas mantidas por e-mail, ocorre autorização judicial para a obtenção, sem 
espelhamento, de conversas já registradas no aplicativo WhatsApp, com o propósito de periciar seu 
conteúdo. 6. É impossível, tal como sugerido no acórdão impugnado, proceder a uma analogia entre o 
instituto da interceptação telefônica (art. 1.º, da Lei n.º 9.296/1996) e a medida que foi tomada no presente 
caso. 7. Primeiro: ao contrário da interceptação telefônica, no âmbito da qual o investigador de polícia atua 
como mero observador de conversas empreendidas por terceiros, no espelhamento via WhatsApp Web o 
investigador de polícia tem a concreta possibilidade de atuar como participante tanto das conversas que 
vêm a ser realizadas quanto das conversas que já estão registradas no aparelho celular, haja vista ter o poder, 
conferido pela própria plataforma online, de interagir nos diálogos mediante envio de novas mensagens a 
qualquer contato presente no celular e exclusão, com total liberdade, e sem deixar vestígios, de qualquer 
mensagem passada, presente ou, se for o caso, futura. 8. O fato de eventual exclusão de mensagens enviadas 
(na modalidade "Apagar para mim") ou recebidas (em qualquer caso) não deixar absolutamente nenhum 
vestígio nem para o usuário nem para o destinatário, e o fato de tais mensagens excluídas, em razão da 
criptografia end-to-end, não ficarem armazenadas em nenhum servidor, constituem fundamentos 
suficientes para a conclusão de que a admissão de tal meio de obtenção de prova implicaria indevida 
presunção absoluta da legitimidade dos atos dos investigadores, dado que exigir contraposição idônea por 
parte do investigado seria equivalente a demandar-lhe produção de prova diabólica. 9. Segundo: ao 
contrário da interceptação telefônica, que tem como objeto a escuta de conversas realizadas apenas depois 
da autorização judicial (ex nunc), o espelhamento via Código QR viabiliza ao investigador de polícia acesso 
amplo e irrestrito a toda e qualquer comunicação realizada antes da mencionada autorização, operando 
efeitos retroativos (ex tunc). 10. Terceiro: ao contrário da interceptação telefônica, que é operacionalizada 
sem a necessidade simultânea de busca pessoal ou domiciliar para apreensão de aparelho telefônico, o 
espelhamento via Código QR depende da abordagem do indíviduo ou do vasculhamento de sua residência, 
com apreensão de seu aparelho telefônico por breve período de tempo e posterior devolução 
desacompanhada de qualquer menção, por parte da Autoridade Policial, à realização da medida constritiva, 
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aplicar a analogia das regras relativas à interceptação das comunicações telefônicas, 

pois a natureza jurídica é completamente diferente.  

Pontuou a 6ª Turma do STJ que, no caso do espelhamento via WhatsApp Web, 

ao contrário da passividade do interceptador do modelo tradicional de interceptação, 

poderia agir ativamente, podendo apagar mensagens, enviar conversas, manusear de 

diversas formas a ferramenta, o que não é possível na interceptação telefônica, cuja 

diligência está circunscrita em ouvir e transcrever o que efetivamente foi conversado. 

Assim, as possibilidades de fraudes são inúmeras, dependendo-se sempre da 

boa-fé de quem estaria conduzindo a diligência, demonstrando uma clara fragilidade da 

cadeia de custódia, sendo que seria quase impossível à defesa apresentar contraprovas. 

Ademais, “o espelhamento via QR Code viabiliza ao investigador de polícia acesso amplo 

e irrestrito a toda e qualquer comunicação realizada antes da mencionada autorização, 

operando efeitos retroativos (ex tunc). Em termos técnicos-jurídicos, o espelhamento 

seria melhor qualificado como um tipo híbrido de obtenção de prova consistente, a um 

só tempo, em interceptação telefônica (quanto às conversas ex nunc) e em quebra de 

sigilo de e-mail (quanto às conversas ex tunc). Não há, todavia, ao menos por agora, 

previsão legal de um tal meio de obtenção de prova híbrido.”  

 

ATENÇÃO: Se há necessidade de autorização judicial para a quebra de sigilo “e-mails”, 

pois são dados privados escritos, o mesmo raciocínio é para o acesso a conversas 

mantidas por meio de whatsapp. Ademais, ao lado da interceptação telefônica, a quebra 

de sigilo de dados telefônicos depende de reserva de jurisdição. Dessa forma, se a 

autoridade policial apreende um celular, precisará de autorização judicial para fins ter 

acesso ao conteúdo do aparelho. Não confunda o acesso ao Whatsapp de um celular 

apreendido, que depende de autorização judicial, do espelhamento de Whatsapp, que 

não poderá ser feito nem mesmo com autorização judicial.  

 
ou mesmo, porventura - embora não haja nos autos notícia de que isso tenha ocorrido no caso concreto -, 
acompanhada de afirmação falsa de que nada foi feito. (...)  12. Recurso provido, a fim de declarar a 
nulidade da decisão judicial que autorizou o espelhamento do WhatsApp via Código QR, bem como das 
provas e dos atos que dela diretamente dependam ou sejam consequência, ressalvadas eventuais fontes 
independentes, revogando, por conseguinte, a prisão preventiva dos Recorrentes, se por outro motivo não 
estiverem presos. (RHC 99.735/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 
27/11/2018, DJe 12/12/2018) 
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Art. 2º Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer 

qualquer das seguintes hipóteses:  

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

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

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

detenção.  

 

 Talvez um dos dispositivos mais importantes, principalmente quando da 

fundamentação prática de uma interpretação telefônica, pois expressa os requisitos 

cautelares (ou requisito de admissibilidade da interceptação telefônica).  

Em resumo, e interpretando o dispositivo ao inverso, apenas será admitida a 

interceptação telefônica se houver indícios razoáveis da autoria ou participação em 

infração penal, a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e o fato 

investigado constituir infração penal punida com pena de reclusão, pois se for detenção, 

não caberá a interceptação telefônica.  

 

“Cuidando-se de medida de natureza cautelar, deverão estar presentes o fumus comissi 

delicti e o periculum in mora. De modo semelhante ao que se dá com uma busca 

domiciliar, a determinação de uma interceptação telefônica está condicionada à 

existência de elementos seguros da existência de um crime, que justifique o sacrifício 

do direito à intimidade (fumus comissi delicti). Em relação ao periculum in mora, há de 

ser levado em consideração o risco ou prejuízo que a não realização imediata da 

diligência poderá acarretar para a investigação criminal ou para a instrução 

processual.” (LIMA, 2020, p. 528)  

 

INCISO I 

 

A doutrina aponta que o inciso I, a saber indícios razoáveis da autoria e 

participação em infração penal, é o fumus comissi delicti.  
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“A palavra indício de autoria (ou de participação), no sentido em que foi utilizada o art. 

2º, inciso I, da Lei n.º 9.296/96, deve ser compreendida com o significado de prova 

semiplena, ou seja, um elemento de prova mais tênue, com menor valor persuasivo, 

nos mesmos moldes que o CPP se refere à decretação da prisão preventiva (art. 

312).”(LIMA, 2020, p. 530)  

 

“Em conclusão: para a interceptação telefônica, é fundamental haver elementos 

suficientes, demonstrando que determinada pessoa é agente da infração penal. Por isso 

não se admite começar uma investigação criminal com a interceptação telefônica. Esta 

é somente um dos instrumentos utilizados, após a colheita suficiente de outras provas.” 

(NUCCI, 2020, p. 601) 

 

O que que acontece se, durante a interceptação descobrem-se outros delitos 

que não tinham relação com a investigação? 

 

Neste caso, considerando que a interceptação é regular, com prévia autorização 

judicial, haverá encontro fortuito de provas, havendo legitimidade para a sua 

utilização. É o que se chama de serendipidade. STF: “(...) os elementos de prova 

colhidos de forma fortuita em interceptação telefônica válida são legítimos à luz da 

teoria da serendipidade.”(...) “(HC 167.550 AgR, 1.ª Turma, rel. Luiz Fux, 23.08.2019)  

 

INCISO II  

 

Quanto ao inciso II, quando se fala que a prova não poderia ser feita por outros 

meios disponíveis, o prof. Renato Brasileiro aponta a extração do requisito cautelar do 

periculum in mora.  Também é entendido que o legislador está indicando a 

interceptação como a última ratio, não podendo ser o primeira forma de investigação 

a ser utilizada, se outros meios menos invasivos forem suficientes para suprir a coleta 

de elementos probatórios.  

 

“6.3. O periculum in mora é o segundo pressuposto para a decretação de toda e 

qualquer medida cautelar. No caso específico da interceptação telefônica, o perigo na 
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demora deve ser compreendido como o risco ou prejuízo que a não realização 

imediata da diligência poderá acarretar para a investigação criminal ou para a 

instrução processual. Na verdade, o periculum in mora é ínsito à necessidade de a 

conversa telefônica ser colhida enquanto se desenvolve, sob pena de se perder a 

prova. 

Nesse prisma, dispõe o art. 2º, inciso II, da Lei nº 9.296/96, que a interceptação das 

comunicações telefônicas não será admitida quando a prova puder ser feita por outros 

meios disponíveis. Dentre as medidas restritivas de direitos fundamentais, deve o 

Poder Público escolher a menos gravosa, sobretudo quando diante de insidiosa 

ingerência na intimidade não só do suspeito, mas também de terceiros que com ele se 

comunicaram. Por isso, a interceptação telefônica deve ser utilizada como medida de 

ultima ratio, sob pena de ilicitude da prova”(LIMA, 2020, p. 531) 

 

INCISO III  

 

Por fim, o inciso III limita a interceptação telefônica aos crimes punidos com pena 

de reclusão. Neste raciocínio, não cabe interceptação telefônica para apurar 

precipuamente a contravenção penal de jogo do bicho ou atentado contra a liberdade 

de trabalho (art. 197, CP), e nenhum outro cuja pena seja de detenção ou prisão simples.  

 

Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação objeto 

da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo a 

impossibilidade manifesta, devidamente justificada.  

 

Exige o parágrafo único que a autoridade policial ou o membro do Ministério 

Público, e o próprio magistrado quando da decisão, descreva com clareza os indícios de 

autoria, indicando quem pretende ser interceptado, fornecendo, ainda, a sua 

qualificação. Obviamente, em alguns casos é difícil qualificar na integralidade o 

pretenso investigado. Assim, devidamente justificada, poderá haver uma 

interceptação caso haja uma simples individualização, mesmo que sucinta, sem a 

qualificação completa. Não só a qualificação, como também o objeto da investigação 

(crime cometido) deve estar no pedido e na fundamentação. Não se pode aceitar, por 
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exemplo, que o delegado de polícia apenas solicite a interceptação telefônica contra 

João, pois é um “conhecido e contumaz autor de diversos crimes na cidade, todos 

punidos com pena de reclusão.” (NUCCI) 

 

Ainda sobre a exigência de fundamentação, veja o que o prof. Renato Brasileiro escreve:  

 

“Também deve constar da decisão judicial a individualização da linha telefônica a ser 

interceptada, indicando-se seu número. A interceptação, assim, estará circunscrita ao 

(s) número (s) apontado (s) na decisão judicial, sendo vedado às autoridades executoras 

ampliar a interceptação para outras linhas telefônicas, salvo mediante prévia 

autorização judicial.” (LIMA, 2020, p. 532)  

 

E a conversa do interceptado com o seu advogado? 

 

Entende a doutrina que, em regra, são consideradas inadmissíveis no processo, 

por conta do sigilo profissional do advogado, sendo indevassável o que foi dito por ele. 

Naturalmente que a conversa só será excluída se estiver ligada ao exercício da 

advocacia. Assim, por exemplo, se o advogado está contribuindo para o funcionamento 

de uma organização criminosa, passando informações privilegiadas que facilitam a 

prática criminosa, neste caso, além de poder responder como coautor ou até mesmo 

integrante da organização, as interceptações realizadas poderão ser utilizadas nas 

investigações ou no processo penal.  

 

“A propósito, vale lembrar que o Estatuto da Advocacia prevê como direito do advogado 

a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos 

de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde 

que relativas ao exercício da advocacia (Lei n.º 8.906/94, art. 7º, II).”(LIMA, 2020, p. 532)  

 

E se no decorrer das investigações for interceptada conversa de autoridade 

com prerrogativa de foro?  
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Caso se tenham indícios de autoria ou participação, as gravações serão 

encaminhadas ao Tribunal competente para a continuidade das investigações. Ainda 

se iniciadas as investigações com autorização do juiz de 1º grau, for descoberta 

autoridade com prerrogativa de foro nas conversas, neste caso não poderá o mesmo 

juiz prorrogar a interceptação. Caberá, por oportuno, ao Tribunal competente a decisão.  

 

Mas... 

 

“O ideal é concluir que a captação fortuita de diálogos mantidos por autoridade com 

prerrogativa de foro não impõe, por si só, a remessa imediata dos autos ao Tribunal 

competente para processar e julgar a referida autoridade, sem que antes se avalie a 

idoneidade e a suficiência dos dados colhidos para se firmar o convencimento acerca 

do possível envolvimento do detentor de prerrogativa de foro com a prática de 

crime.”(LIMA, 2020, p. 535) 

 

Art. 3º A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz, 

de ofício ou a requerimento:  

I – da autoridade policial, na investigação criminal;  

II – do representante do Ministério Público, na investigação criminal e na instrução 

processual penal.  

 

Vamos aprofundar um pouco? O art. 3º (caput e incisos) da Lei de Interceptação 

Telefônica indica os legitimados à decretação ou requerimento/representação pela 

interceptação telefônica. Conforme previsão legal, poderá o juiz determiná-la de ofício. 

Mas está em consonância com sistema acusatório a possibilidade de o juiz decretar de 

ofício a interceptação telefônica? Entendo que não.  

Primeiro, é uma medida cautelar que poderá ser requerida na fase inquisitorial 

ou no processo penal. Ou seja, como todas as outras medidas desta natureza, fica à 

mercê da comprovação do fumus comissi delicti e do periculum in mora. Tais requisitos, 

a exemplo dos indícios de autoria, funcionam como provas semiplenas, que dispensam 

a certeza, bastando que existam elementos razoáveis de convicção. Como poderá o juiz 

analisar os referidos requisitos cautelares sem a quebra de sua imparcialidade? A partir 
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do momento em que ele forma a sua convicção de que existem indícios sem que haja a 

devida provocação das partes interessadas (MP e delegado de polícia), não estaria 

propenso a manter o mesmo posicionamento quando da prolação da sentença? 

Segundo, a Lei n.º 13.964/19 (Pacote Anticrime) explicitou o que já entendia a 

doutrina majoritária: o nosso sistema processual penal é o acusatório. Com efeito, o art. 

3º-A do CPP prevê que o “processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa 

do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de 

acusação.” O referido dispositivo já seria suficiente para reinterpretar a previsão do 

caput do art. 3º da Lei n.º 9.296/96.  

Por fim, os artigos 282 e 311 do CPP foram reformatados, havendo previsão 

expressa da impossibilidade de o juiz decretar a prisão preventiva de ofício (ou outras 

medidas cautelares restritivas de natureza pessoal).  

Conclui-se que a possibilidade de o juiz determinar a interceptação telefônica de 

ofício fere o sistema acusatório e permite, em linhas transversas, a produção de 

elementos probatórios que depois poderão fundamentar, inclusive, um eventual édito 

condenatório por quem, desde o início, interveio diretamente para a produção de 

provas, o que é inconcebível no ordenamento jurídico acusatório.  

 Mas não confunda: para provas objetivas, sugiro que acompanhe o texto legal. 

No tocante a eventual prova discursiva ou oral, acho cabível a apresentação dos 

argumentos propostos no sentido da inconstitucionalidade do referido dispositivo 

legal.  

 

Posicionamento da doutrina:  

 

Contra o juiz decretar de ofício:  

 

“Tal posicionamento deve ser interpretado à luz da Constituição Federal. Afinal, a 

possibilidade de o magistrado atuar de ofício, seja na fase investigatória, seja na fase 

processual, representa clara e evidente afronta ao sistema acusatório adotado pela 

Carta Magna (CF, art. 129, I), além de violar a garantia da imparcialidade do magistrado”. 

(LIMA, 2020, p. 537)  
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A favor de o juiz decretar de ofício:  

 

NUCCI: “12. Busca da verdade real: em homenagem a esse princípio processual penal, 

autoriza a lei, que o juiz, ao instruir o feito, determine, sem requerimento das partes, a 

interceptação telefônica, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 2º. 

Conferir TJDFT: “O juiz não se vincula à manifestação do Ministério Público no tocante 

ao exame dos requisitos que autorizam a interceptação telefônica. Pode até mesmo 

determina-la de ofício (art. 3º, da Lei 9.296/96)” (...) (2020, p. 604)  

 

Art. 4º O pedido de interceptação telefônica conterá a demonstração de que a sua 

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

empregados.  

 

A demonstração de que a realização da interceptação telefônica é necessária são  

a corroboração dos requisitos cautelares já estudados. Extrai-se ainda o princípio da 

necessidade, sob o enfoque da proporcionalidade. Deverá ser demonstrado, acima de 

tudo, que a interceptação telefônica é a última ratio e que nenhum outro meio de 

obtenção de prova seria igualmente eficaz. A interceptação das comunicações 

telefônicas viola um direito fundamental (privacidade e intimidade), exigindo do Estado 

a efetiva demonstração de que há justificativa e razoabilidade para que ocorra a sua 

momentânea violação. Frise-se que da necessidade, observa-se a temporariedade da 

medida, que não poderá se prolongar demasiadamente no tempo, devendo ser 

suspensa o quanto antes, independentemente da efetiva colheita dos elementos 

probatórios almejados.  

 

Trata-se de medida cautelar inaudita altera pars? Sim.  

 

“Trata-se de medida cautelar inaudita altera pars, cuja decretação prescinde de prévia 

oitiva do investigado. De modo a se preservar a própria eficácia da diligência, o 

investigado (ou acusado) e seu defensor não podem tomar conhecimento da 

circunstância de estar em curso uma interceptação telefônica.”(LIMA, 2020, p. 538)  
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Digamos que estejam presentes todos os requisitos e que o juiz, mesmo assim, 

indefira o seu pedido de interceptação telefônica. O que fazer?  

 

“Se, apesar da presença de todos os requisitos para a decretação da interceptação, o 

pedido for indeferido, resta ao Ministério Público a possibilidade de interpor mandado 

de segurança.” (LIMA, 2020, p. 538) 

 

ATENÇÃO: Resoluções do CNJ e do CNMP poderão regulamentar e disciplinar a 

uniformização de rotinas administrativas voltadas para a interceptação telefônica, 

mas desde que não interfira na competência legislativa estadual quanto à organização 

judiciária, competência legislativa da União para a edição de normas processuais, bem 

como o direito fundamental do Art. 5º, XXXV, da CF88, no tocante à inafastabilidade da 

jurisdição. Assim, atualmente, encontra-se em vigor a Resolução nº 59 do CNJ e a 

Resolução n.º 36/09 do CNMP. Em ADI n. 4.145/DF o STF considerou válida a Resolução 

do CNJ, com exceção do art. 13, §1º, que limitava a concessão de prorrogações de 

interceptações telefônicas no plantão judiciário.  

 

§1º Excepcionalmente, o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado verbalmente, 

desde que estejam presentes os pressupostos que autorizem a interceptação, caso em 

que a concessão será condicionada à sua redução a termo.  

 

 Em casos de extrema urgência, medidas mais céleres são essenciais, sob pena de 

absoluta inutilidade do pleito. Imagine que um promotor de justiça acabou de descobrir, 

por meio de fontes de inteligência, que um grande traficante da Colômbia, responsável 

por chefiar a entrada e a saída da droga no Brasil, entrará na fronteira e permanecerá 

no território brasileiro por 24 (vinte e quatro) horas, momento em que um policial 

infiltrado entregará um celular para este figurão. Todos os equipamentos de 

interceptação já se encontram instalados, bastando-se registrar o número do aparelho 

e tudo que for dito naquele dia poderá ser interceptado. Naturalmente, será necessária 

a autorização judicial prévia, sem a qual o promotor de justiça estaria, inclusive, 

cometendo crime. Nesta situação, não há tempo hábil para a tramitação nas vias 

ordinárias. Assim, com todos os elementos perfunctórios que comprovam os requisitos 



Material exclusivo. Direitos autorais protegidos. Proibida a venda e o 
compartilhamento. @andreepifaniomp 

16 

cautelares, o promotor de justiça poderá dirigir-se pessoalmente ao gabinete do juiz e 

fazer verbalmente o seu pedido.  Este, sendo afirmativo, ordenará o registro tanto do 

pedido quanto da decisão a termo e, imediatamente, já entregará à autoridade 

responsável pela interceptação. Horas depois, realizou-se a bem-sucedida diligência, 

cujo sucesso deveu-se à rapidez do procedimento.  

 

§2º O juiz, no prazo máximo de vinte e quatro horas, decidirá sobre o pedido.  

 

O parágrafo segundo define o prazo que o juiz possui para decidir acerca do 

pedido de interceptação telefônica feito pelo Ministério Público ou pelo delegado de 

polícia. São 24 (vinte e quatro) horas após o pleito, diferenciando-se das decisões 

interlocutórias comuns, que é de 5 (cinco) dias.  Questiona-se: trata-se de prazo próprio? 

Entendo que não. A despeito da natural urgência, sob pena de perecimento de provas, 

não é um prazo peremptório ou que, caso não haja o fiel cumprimento, ensejaria 

eventual punição do magistrado. É sabido que em muitas varas judiciais os juízes estão 

envoltos a um amontoado de processos, sendo praticamente inviável, em muitas 

situações, que o juiz profira quaisquer decisões no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

exceto a audiência de custódia, que possui um tratamento mais rigoroso inclusive no 

campo punitivo para o juiz que não a fizer neste prazo tão exíguo. Diferentemente, na 

interceptação, é comum na prática que o juiz demore até uma semana para decidir e tal 

fato por si só não tem o condão de justificar alguma medida drástica contra ele. Mas, 

lembre-se, para fins de provas objetivas, o prazo será de 24 (vinte e quatro) horas.  

 

Art. 5° A decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, indicando também a forma 

de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de quinze dias, renovável 

por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. 

 

 Todas as decisões judiciais, sem exceção, deverão ser fundamentadas. A devida 

justificação das decisões proferidas por magistrados, independentemente da natureza, 

emana da Constituição Federal e 1988, especificamente no art. 93, inciso IX e não seria 

diferente para a interceptação telefônica. Não se olvide que o contraditório da referida 
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medida cautelar é diferido, mas não retira o direito do investigado ou acusado, 

posteriormente, rebater a decisão judicial contra si exarada.  

 Além de fundamentar a decisão, caberá ao magistrado indicar como a diligência 

será executada.  

 

O prazo de 15 (dias) poderá ser renovado diversas vezes?  

 

Desde que se tenha justificativa, sim. Mas para que ocorra a renovação, deverá 

a autoridade policial ou o promotor de justiça apresentar os fundamentos da renovação 

antes da extinção do prazo, evitando-se, assim, uma solução de continuidade. Ademais, 

a renovação do prazo não poderá ser dada de maneira automática, devendo-se 

apresentar novos requisitos que demonstrem a necessidade de continuidade da medida 

tão drástica. Mas lógico que, se mantidos os pressupostos anteriores, poderá o juiz se 

utilizar da fundamentação anterior (utilizando-se da chamada técnica per relationem), 

pois não haveria sentido o magistrado ter que repetir, em inúmeras laudas, todo o 

conteúdo da decisão pretérita se todos os requisitos permanecem.   

 

É necessária a transcrição das conversas das anteriores para que ocorra a 

renovação?  

 

Não.  

“Não se exige que o deferimento das prorrogações (ou renovações) seja sempre 

precedido da completa transcrição das conversas, sob pena de se frustrar a rapidez na 

obtenção da prova. Não é necessária, pois, a transcrição das conversas a cada pedido de 

renovação da escuta telefônica, pois o que importa, para a renovação, é que o Juiz 

tenha conhecimento do que está sendo investigado, justificando a continuidade das 

interceptações, mediante demonstração de sua necessidade.”(LIMA, 2020, p. 540) 

 

MUITO IMPORTANTE: não há limite de quantas vezes o prazo da interceptação 

telefônica poderá ser renovado, sendo que a posição mais aceita é a de poderá haver 

várias prorrogações, com avaliação sempre casuística. Algumas investigações são 

muito complexas e demoradas e, a depender da situação, uma interceptação poderá 



Material exclusivo. Direitos autorais protegidos. Proibida a venda e o 
compartilhamento. @andreepifaniomp 

18 

perdurar, por exemplo, 1 (um) ano ou até mais. Claro que haverá um momento em que 

a investigação deverá encerrar-se, sob pena de patente constrangimento ilegal, 

cabendo inclusive o trancamento do Inquérito Policial, mas o fato é que a análise 

depende do caso concreto.  

 

Art. 6° Deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os procedimentos de 

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

realização. 

 

 Caberá precipuamente à autoridade policial, ao lado da sua equipe, dar execução 

à decisão de interceptação telefônica. Não necessariamente será a autoridade que 

pediu que dará execução, pois é comum a existência de centros especializados da polícia 

para a realização.   

 Ademais, a despeito de a lei indicar que é a autoridade policial quem conduzirá 

os procedimentos de interceptação, neste ponto os tribunais são bem flexíveis, 

permitindo, a depender das peculiaridades da situação, que outros agentes públicos 

assim o façam. Há precedentes que indicam a possibilidade de a Polícia Rodoviária 

Federal, a Polícia Militar e ao próprio Ministério Público durante a condução de um 

Procedimento Investigatório Criminal, realizar a execução da interceptação telefônica, 

se tiver a tecnologia e todos os equipamentos disponíveis.  

 A lei indica a necessidade de ciência do Ministério Público, que poderá 

acompanhar a execução da interceptação telefônica. Contudo, insta frisar que os 

tribunais superiores entendem que a ausência de intimação do MP, por si só, não tem o 

condão de anular todo o procedimento, devendo ser comprovado o efetivo prejuízo à 

parte. Em resumo, é  correto dizer que é obrigatória a ciência do parquet, sob pena de 

nulidade relativa. Contudo, a despeito da ciência ser obrigatória, o acompanhamento 

de toda a diligência é facultativo. Poderá o Ministério Público, após cientificado, 

acompanhar ou não toda a diligência.  

 

§ 1° No caso de a diligência possibilitar a gravação da comunicação interceptada, será 

determinada a sua transcrição. 
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 Nem sempre será possível a realização da gravação da comunicação interceptada 

e um testemunho do agente público que interceptou, por exemplo, relatando tudo que 

ouviu, poderá servir como prova. Claro que, neste caso, caberá ao magistrado, proceder 

à adequada valoração, em conformidade com as regras básicas de análise probatória. É 

difícil enxergar esta situação na prática, já que é natural que as conversas interceptadas 

sejam gravadas e, posteriormente, transcritas para a final anexação nos autos. Contudo, 

em situações extremas em que há a necessidade de interceptação, mas não há tempo 

hábil para a realização de todo o procedimento ordinário de gravação, poderá ocorrer 

a interceptação sem gravação e o agente público que estiver realizando a diligências 

fará um registro a termo de tudo o que ouviu ou lembra ter ouvido.  

 

“Caso não seja efetuada a gravação das conversas telefônicas, o conteúdo das conversas 

será trazido aos autos por meio de prova testemunhal – os responsáveis pela execução 

da medida serão ouvidos como testemunhas. Logicamente, nessa hipótese, o valor 

probante da prova será indubitavelmente menor em relação àquele da gravação, mas 

daí não se pode concluir pela exclusão da prova, devendo o juiz atribuir a ela o valor que 

merecer.” (LIMA, 2020, p. 541)  

 

ATENÇÃO: É prescindível (dispensável) a degravação completa de tudo que foi 

interceptado. Muitas vezes as interceptações telefônicas se estendem durante meses, 

sendo óbvio que não se conversa apenas sobre os crimes investigados. Portanto, muito 

do que foi dito pelo investigado ou acusado é inútil para a investigação ou o processo. 

Muito do que está no conteúdo poderá ter natureza bastante íntima e, neste caso, o 

direito à privacidade continuará idôneo, havendo desvio de finalidade, por exemplo, 

caso todo esse conteúdo que não interessa às autoridades sejam utilizados.  

 

® Mas observe: em que pese não ser obrigatório o registro completo de tudo que 

foi interceptado, tal conteúdo deverá estar disponível para que a defesa possa 

exercer o seu direito a contraprova.  

® E, a despeito de não ser exigível a transcrição integral das conversas, o que foi 

transcrito deve ter lógica e não poderá ter propositalmente “trechos pulados” 

, tão comente para beneficiar a acusação. Resume-se que o que foi transcrito 
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deverá ser sequencial, não poderá ter “furos”. Por fim, o que não foi transcrito, 

a defesa poderá ter acesso. 

 

E quanto à necessidade de perícia?  

 

“Não há na lei qualquer exigência no sentido de que a degravação seja submetida à 

perícia. Além disso, é desnecessário que a transcrição das gravações resultantes da 

interceptação telefônica seja feita por peritos oficiais: cuidando-se de tarefa que não 

exige conhecimentos técnicos especializados, pode ser realizada pelos próprios órgãos 

policiais que atuaram na investigação.” (LIMA, 2020, p. 542)  

 

E se houver quebra na cadeia de custódia?  

 

Neste caso, toda a prova deverá ser desentranhada, em consonância com as 

regras do art. 157, §1º, do CPP. Mesmo que a quebra ocorra de boa-fé ou má-fé, todo 

o conteúdo probatório existente passa a estar viciado, não merecendo nenhuma 

valoração. Deverá haver a determinação do desentranhamento integral do material 

colhido.  

 

§ 2° Cumprida a diligência, a autoridade policial encaminhará o resultado da 

interceptação ao juiz, acompanhado de auto circunstanciado, que deverá conter o 

resumo das operações realizadas. 

 

Em resumo, o resultado da interceptação será tudo que é de utilidade e 

interesse para a investigação ou o processo. Assim, serão entregues as gravações e as 

transcrições (independentemente de ser integral), tudo acompanhado de um auto 

circunstanciado, com o relato mais sucinto de toda a diligência. Por óbvio que no auto 

circunstanciado não precisará constar todo o conteúdo do que foi interceptado. 

Constará o essencial. Não deixa de ser um relatório minucioso e circunstanciado de toda 

a diligência, porém sem a necessidade de exaurimento integral pois, como já dito, 

muitas vezes ocorre  uma inviabilidade prática para tal desiderato.  
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§ 3° Recebidos esses elementos, o juiz determinará a providência do art. 8°, ciente o 

Ministério Público. 

 

 A providência do art. 8º é o apensamento dos autos que antes estavam 

apartados. Melhor explicação abaixo. Do apensamento, deverá ser cientificado o 

Ministério Público.   

 

Art. 7° Para os procedimentos de interceptação de que trata esta Lei, a autoridade 

policial poderá requisitar serviços e técnicos especializados às concessionárias de 

serviço público. 

 

 A interceptação telefônica exige instrumentos e conhecimentos técnicos que 

muitas vezes a autoridade policial não possui em sua estrutura administrativa. Assim, 

para facilitar a conclusão da diligência com sucesso, poderá requisitar serviços e técnicos 

especializados às concessionárias de serviço público.  

 

“Sem dúvida que, autorizada a interceptação telefônica pelo magistrado, a polícia, na 

maioria dos casos, necessitará do apoio das companhias de telefonia fixa ou móvel 

para que a diligência tenha sucesso. Note-se que, pois, que o termo utilizado pelo art. 

7.º - requisitar (exigir que se cumpra a lei) – está correto. Não sendo atendida, a 

autoridade policial pode determinar a instauração de inquérito por desobediência – ou 

lavrar auto de prisão em flagrante, conforme a situação concreta.” (NUCCI, 2020, p. 615)  

 

 Por sua vez, a despeito de não estar expresso no art. 7º, colaciona-se o teor do 

art. 13-B do CPP (acrescentado pela Lei n.º 13.344/16), pois tem relação com o tema 

estudado. Veja:  

 

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

tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão 

requisitar, mediante autorização judicial, às empresas prestadoras de serviço de 

telecomunicações e/ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos 
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adequados – como sinais, informações e outros – que permitam a localização da vítima 

ou dos suspeitos do delito em curso. 

 

O dispositivo é estranho.  Ao mesmo tempo em que garante o poder de 

requisição ao Ministério Público e ao Delegado de Polícia, exige autorização judicial 

para que as empresas concessionárias disponibilizem a localização da vítima ou dos 

suspeitos do delito em curso. Mas o fato é que não deixa de ser uma forma de 

interceptar a localização de uma pessoa por meio de Estações Rádio Base que, em 

resumo, são antenas ou estações fixas que permitem às concessionárias saber a 

localização exata ou aproximada de determinada pessoa. Tal instrumento poderá ser 

muito útil para uma investigação criminal e, desde que haja autorização judicial, poderá 

o delegado de polícia ou o promotor de justiça obter acesso.  

 

Art. 8° A interceptação de comunicação telefônica, de qualquer natureza, ocorrerá em 

autos apartados, apensados aos autos do inquérito policial ou do processo criminal, 

preservando-se o sigilo das diligências, gravações e transcrições respectivas. 

 

 Os autos apartados são nada mais nada menos do que a garantia de que toda a 

diligência da interceptação telefônica seja mantida em sigilo, podendo-se ter acesso tão 

somente os sujeitos processuais autorizados por lei. Assim, em um primeiro momento 

os autos estarão “soltos” do processo principal, sendo anexado (apensado) apenas no 

momento descrito em lei (próximo dispositivo).  O próprio dispositivo aponta que 

deverá ser preservado o sigilo das diligências, das gravações, bem como das transcrições 

respectivas.  

 

“Com o apensamento aos autos do inquérito policial ou do processo criminal, os 

elementos obtidos por meio da interceptação telefônica poderão servir para a formação 

da opinio delicti do órgão ministerial, bem como influenciar na formação da convicção 

do magistrado.” (LIMA, 2020, p. 544)   

 

Parágrafo único. A apensação somente poderá ser realizada imediatamente antes do 

relatório da autoridade, quando se tratar de inquérito policial (Código de Processo 
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Penal, art.10, § 1°) ou na conclusão do processo ao juiz para o despacho decorrente do 

disposto nos arts. 407, 502 ou 538 do Código de Processo Penal. 

 

 Busca-se, por meio do parágrafo único, que a apensação não ocorra logo quando 

do início de uma investigação em inquérito policial, mas sim antes do relatório da 

autoridade, no caso de inquérito policial ou antes da conclusão do processo ao juiz para 

fins de prolação da sentença. Frise-se que os arts. 407, 502 e 538 indicados estão 

desatualizados após as alterações introduzidas pela Lei n.º 11.689/08. Mas o sentido 

permanece, que é de apensamento antes de prolação da sentença, em se tratando de 

processo judicial, ou antes da realização do relatório final quando se tratar de inquérito 

policial.  

 

 Para provas objetivas, vale a explicação acima. Mas vamos aprofundar?  

 

Contudo, cuidado. O apensamento antes da sentença não quer dizer que a 

defesa não possa ter acesso aos autos, até para fins de realização da contraprova. No 

sistema acusatório, a defesa não poderá ser surpreendida, por exemplo, com uma 

sentença condenatória com base na interceptação telefônica que sequer teve acesso. 

Uma interpretação literal do dispositivo não pode ser feita sem um juízo de ponderação 

com base no direito ao contraditório e à ampla defesa e a literalidade da norma poderá 

levar a equívocos.  

 

“De fato, de nada adiantaria franquear o acesso da defesa à interceptação somente 

ao final do processo, quando, então, não mais teria a possibilidade de produzir 

contraprova para infirmar os elementos probatórios obtidos com a interceptação 

telefônica. Portanto, independentemente de a interceptação ter sido decretada 

durante a fase investigatória ou processual, deve o acusado e seu defensor ter acesso 

à prova tão logo se considere que o conhecimento do resultado da diligência não 

importará em prejuízo ao prosseguimento das investigações ou do processo, 

momento em que poderão efetivar o contraditório (diferido) e o direito à ampla 

defesa. Logicamente, não é qualquer advogado que poderá ter acesso às gravações, mas 
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somente aquele constituído pelo acusado ou nomeado pela autoridade judiciária.” 

(LIMA, 2020, p. 545)  

 

No mesmo sentido, NUCCI entende que os autos de interceptação telefônica não 

podem ser apensados somente antes da sentença, pois, em última análise, negaria a 

oportunidade das partes se manifestarem. Assim, propõe o autor que os autos estejam 

à disposição das partes ainda na audiência única de instrução e julgamento, antes das 

alegações finais. Mas alerta que o apensamento deve ser feito com as devidas cautelas 

para que não haja a total violação do sigilo. (2020, p. 620) 

 

Art. 8º-A. Para investigação ou instrução criminal, poderá ser autorizada pelo juiz, a 

requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, a captação ambiental de 

sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, quando: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 

2019) 

 

A lei autoriza a possibilidade de captação ambiental de sinais eletromagnéticos, 

ópticos ou acústicos, ao lado, portanto, da interceptação telefônica propriamente dita, 

deixando claro o que já entendia a jurisprudência no sentido de que a concretização 

de tal diligência dependeria da autorização judicial, em respeito à inviolabilidade da 

privacidade e da intimidade, direitos fundamentais previstos no art. 5º da Constituição 

Federal de 1988.  

Neste caso, o fundamento constitucional não é o mesmo da interceptação 

telefônica (inciso XII), mas sim o direito à intimidade do art. 5º, inc. X, da Constituição (X 

- são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação;). Em que pese não se tratar de interceptação propriamente dita, a captação 

ambiental não deixa de violar um direito fundamental e, acompanhando a 

jurisprudência, garantiu o legislador a necessidade de autorização judicial.   

 São diversas as formas de captação ambiental, principalmente por conta do 

avanço diário da tecnologia. Cite-se, portanto, a utilização de câmeras ocultas, 

microfones disfarçados, monitoramentos feitos por aparelhos camuflados, enfim, 

quaisquer equipamentos de vigilâncias eletrônicas que tenham o condão de fazer 
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tomar conhecimento, por terceiro, de um conteúdo de uma comunicação alheia. 

Portanto, não deixa de ser uma captação feita às ocultas por um terceiro. Nesse 

sentido, como bem aponta o prof. Renato Brasileiro, a captação ambiental é sinônimo 

de escuta ambiental.  

 Insta frisar que a captação ambiental já constava na Lei de Organizações 

Criminosas como um meio de obtenção de prova. Mas não havia a sua regulamentação, 

ficando a cargo da práxis, da doutrina e da jurisprudência, que se utilizava da 

regulamentação dada à interceptação telefônica (aplicação por analogia), no que 

coubesse.  

 

ATENÇÃO: “Por outro lado, não está abrangida pelo regime jurídico do art. 8º-A da Lei 

n. 9.296/96 a gravação ambiental, espécie de captação feita diretamente por um dos 

comunicadores, sem a interveniência de um terceiro, cuja licitude deve ser analisada 

casuisticamente. Prova disso, aliás, é o fato de o art. 10-A, §1º, da Lei n. 9.296/96, 

também incluído pelo Pacote Anticrime, ao tratar do crime de captação ambiental sem 

autorização judicial, dispor expressamente que não haverá tal crime se a captação for 

realizada por um dos interlocutores. Sem embargo, por cautela, nada impede que o juiz 

autorize a gravação ambiental, se houver requerimento nesse sentido.” (LIMA, 2020, p. 

547)  

 

E a captação de conversa mantida em local público?  

 

Neste caso, não está abarcado pela proteção constitucional à intimidade. São 

os casos comuns de cometimento de crimes nas ruas, em que as pessoas licitamente 

fazem as captações e depois entregam para as autoridades. Ademais, locais de fácil 

acesso são público não estão abrangidos, a exemplo da instalação de uma câmera em 

uma portaria de um prédio. Se esta fosse a intenção, poucas seriam as câmeras 

instaladas nas ruas e diversas dependências de acesso público.  

Mas observe que, se a conversa é feita em local público, mas com expectativa 

de privacidade, será ilícita a gravação ambiental, a exemplo de uma conversa ao ar 

aberto feita entre um psicólogo e o seu paciente.  
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“De fato, é firme a jurisprudência no sentido de que, pelo menos em regra, não há 

necessidade de autorização judicial prévia para a interceptação ambiental realizada em 

local público (v.g, praça, parque, etc.), ou, ainda que particular, aberto ao público (v.g., 

cinemas, teatros, shoppings centers, estádios de futebol, bares, restaurantes, etc.), pois, 

se os interlocutores desejassem privacidade e certeza que não seriam importunados ou 

ouvidos, deveriam ter se recolhido a um lugar privado.”(LIMA, 2020, p. 549) 

 

Enunciado n. 38 CNPG: “Não é exigida autorização judicial para captação ambiental de 

que trata o art. 8º-A da Lei n. 9.296/96 na hipótese de ser realizada em local público ou 

de acesso público.” 

 

IMPORTANTE: Diferentemente do caput do art. 1º da Lei em estudo, não há a 

possibilidade de o juiz decretar de ofício a captação ambiental. Neste sentido, o 

acréscimo realizado pelo Pacote Anticrime reflete a necessidade do pleno afastamento 

do juiz como mentor de investigações, permitindo-se tão somente às partes 

interessadas fazer o pleito. Aqui vale toda a explicação já feita anteriormente.  

Doravante, os requisitos para que se permita a captação ambiental estão 

previstos nos incisos do art. 8º-A. Adianta-se que, a teor de serem parecidos, não são 

idênticos aos da interceptação telefônica. Para facilitar a visualização e diferenciação, 

veja o quadro esquemático abaixo:  

 

Art. 2º (REQUISITOS DA 

INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA) 

Art. 8º-A (REQUISITOS DA CAPTAÇÃO 

AMBIENTAL) 

 
Art. 2° Não será admitida a interceptação de 
comunicações telefônicas quando ocorrer 
qualquer das seguintes hipóteses: 

Art. 8º-A. Para investigação ou instrução 
criminal, poderá ser autorizada pelo juiz, a 
requerimento da autoridade policial ou do 
Ministério Público, a captação ambiental de 
sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, 
quando:  

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

II - houver elementos probatórios razoáveis 
de autoria e participação em infrações 
criminais  (...)  

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

I - a prova não puder ser feita por outros 
meios disponíveis e igualmente eficazes;  

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

II - (...) cujas penas máximas sejam 
superiores a 4 (quatro) anos ou em 
infrações penais conexas.   
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Então vamos analisar cada requisito relativo à captação ambiental? 

 

I - a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e igualmente eficazes; e      

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

 

Na esteira do que já foi estudado, também na captação ambiental a medida 

cautelar deverá ser a última ratio, pois fere temporariamente um direito fundamental 

previsto no art. 5º, X, da Constituição Federal de 1988. Também aponta o prof. Renato 

Brasileiro que o inciso I se trata do periculum in mora. Assim, além da possibilidade do 

perecimento do direito por conta do passar do tempo, o juiz terá que verificar se não 

existem outros meios disponíveis e igualmente eficazes capazes de suprir o elemento 

de prova buscado.  

 

II – houver elementos probatórios razoáveis de autoria e participação em infrações 

criminais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos ou em infrações 

penais conexas.      (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

 

À semelhança da interceptação telefônica, trata-se do requisito do fumus comissi 

delicti, pois deverá estar demonstrada os elementos probatórios razoáveis de autoria e 

participação. Assim, “a captação ambiental jamais poderá ser deferida para dar início a 

uma investigação, é dizer, não pode ser usada como fishing expedition”. (LIMA, 2020, p. 

551) 

Mas atenção que há uma substancial diferença em um dos requisitos da 

interceptação telefônica, comparado à captação ambiental. Na interceptação 

telefônica, proíbe-se a utilização de tal medida   nos casos de crimes cujas penas são 

punidas com pena de detenção. Diferentemente, na captação ambiental, proíbe-se a 

sua realização para os casos que que as penas máximas sejam iguais ou inferiores a 4 

(quatro) anos. Em outras palavras,  para que seja permitida a captação ambiental, além 

dos outros requisitos já estudados, a pena máxima cominada ao delito deverá ser 

superior a 4 (quatro) anos, independentemente de ser detenção ou reclusão.  
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§ 1º O requerimento deverá descrever circunstanciadamente o local e a forma de 

instalação do dispositivo de captação ambiental.      (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

 

“O objetivo do dispositivo é evitar que locais absolutamente estranhos ao fato 

sob apuração sejam objeto de indevida devassa pelas autoridades estatais.” (LIMA, 

2020, p. 552). Por exemplo, caso o local seja amplo e tenha vários escritórios e 

compartimentos, a autoridade policial deverá especificar exatamente onde se busca a 

realização da captação ambiental. Agora, digamos que um galpão seja alugado por 

membros de uma organização criminosa com o único fim de planejar e executar 

crimes. Neste caso, o local exato onde será colocado internamente o aparelho 

tecnológico de captação é irrelevante pois, independentemente de onde seja 

instalado o dispositivo, haverá a plena utilidade para a colheita de elementos 

probatórios.   

 

IMPORTANTE: “Reputa-se lícita a instalação de dispositivos de captação ambiental 

realizada, quando necessário, por meio de operação policial disfarçada ou até mesmo 

no período noturno – leia-se, entre as 21h (vinte e uma) horas e 5 (cinco) horas, 

conforme previsto no art. 22, §1º, inciso III, da nova Lei de Abuso de Autoridade (Lei n. 

13.869/19) – inclusive na casa (CP, art. 150, §§4º e 5º). (LIMA, 2020, p. 552)  

 

§ 2º (VETADO).      (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

 

   

§ 3º A captação ambiental não poderá exceder o prazo de 15 (quinze) dias, renovável 

por decisão judicial por iguais períodos, se comprovada a indispensabilidade do meio de 

prova e quando presente atividade criminal permanente, habitual ou continuada.        

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

 

 Neste caso, o prazo é simular ao da interceptação telefônica, permitindo-se que 

seja concedida por quinze dia, renovável por iguais períodos, não havendo um limitador 
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máximo, pois neste caso ficará a cargo da casuística. Mas o texto é mais completo, ao 

exigir a comprovação da indispensabilidade do meio de prova e quando presente 

atividade criminal permanente, habitual ou continuada.  

 

“Por crime permanente se compreende aquele cuja consumação se prolonga no tempo, 

detendo o agente o poder de fazer cessar a execução do delito a qualquer momento 

(v.g., extorsão mediante sequestro). Por atividade criminosa habitual se entende a 

pluralidade de crimes, uma sequência de atos típicos que demonstram um estilo de vida 

do autor. Trata-se, a habitualidade, de uma característica do agente, e não da infração 

penal, o que aliás, a diferencia do crime habitual, em que a prática de um ato isolado 

não gera tipicidade. Por fim, atividade criminosa continuada é aquela praticada em 

continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, ou seja, crimes da mesma 

espécie praticados com homogeneidade de circunstâncias de tempo, lugar, modus 

operandi, etc.” (LIMA, 2020, p. 553)  

 

§ 4º (VETADO).         (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

 

§ 5º Aplicam-se subsidiariamente à captação ambiental as regras previstas na legislação 

específica para a interceptação telefônica e telemática.       (Incluído pela Lei nº 13.964, 

de 2019) 

 

NUCCI: “Aplicação subsidiária: não deixa de ser útil esta previsão, feita no §5º, 

deste artigo. Afinal, tudo o que não constar expressamente no art. 8º-A poderá ser 

suprido por outros dispositivos.” (2020, p. 622). Ou seja, no que for compatível, aplica-

se os outros dispositivos direcionados para a interceptação telefônica também na 

captação ambiental.  

 

 

Art. 9° A gravação que não interessar à prova será inutilizada por decisão judicial, 

durante o inquérito, a instrução processual ou após esta, em virtude de requerimento 

do Ministério Público ou da parte interessada. 
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 O art. 9º traz o incidente de inutilização das gravações que não forem úteis para 

a colheita de elementos probatórios.   Pelo texto legal, não cabe ao juiz inutilizar de 

ofício o conteúdo, pois a parte final fala em requerimento do Ministério Público ou da 

parte interessada. A parte interessada, por exemplo, poderá ser o próprio investigado 

ou acusado, bem como terceiros que também foram interceptados, pois nestes casos a 

não exclusão não deixa de ser uma ofensa ao direito à privacidade de pessoa que não 

possui nenhuma relação com o que se busca investigar.  

 

Parágrafo único. O incidente de inutilização será assistido pelo Ministério Público, 

sendo facultada a presença do acusado ou de seu representante legal. 

 

 Por fim, o incidente de inutilização será assistido pelo Ministério Público. 

Considerando que o membro do Parquet é o fiscal da ordem jurídica, assim como 

normalmente acompanha a destruição de drogas apreendidas, acompanhará o 

incidente para que, com a sua presença, diminua-se ao máximo a possibilidade de 

fraudes ou omissões. A despeito de, do teor legal, interpretar-se que a presença do 

membro do Ministério Público é obrigatória no incidente de inutilização, será 

facultativa a participação do acusado ou investigado. Caso este tenha interesse, 

poderá acompanhar a destruição das gravações, ou pedir que o seu representante legal 

assim o faça.  

 

ATENÇÃO: Da discordância da decisão em incidente de inutilização a doutrina entende 

que a medida mais célere para impedir eventual destruição das gravações seja o 

mandado de segurança.  

 

Crimes em espécie 

 

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

informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo da Justiça, 

sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei: (Redação dada pela 

Lei n. 13.869, de 2019)  

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.  
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Os núcleos do tipo são: realizar interceptação, promover escuta ambiental ou 

quebrar segredo da justiça, sem autorização judicial (juiz, desembargador ou ministro) 

ou com objetivos não autorizados em lei (desvio de finalidade). O objeto material é a 

comunicação telefônica, informática ou telemática alheia, bem como as conversas 

colhidas ou sinais sonoros ou acústicos no caso de escuta ambiental (sinônimo de 

captação ambiental). Na situação do caput, o sujeito ativo poderá ser qualquer pessoa 

(crime comum), também é crime formal, pois não depende da ocorrência do efetivo 

prejuízo. Por fim, é crime comissivo.  

 Contudo, o mais importante é saber diferenciar os artigos 10 e 10-A após as 

subsequentes alterações feitas pela Lei de Abuso de Autoridade (art. 10) e Lei Anticrime 

(art. 10-A). Os artigos 10 e 10-A da Lei de Interceptação Telefônica estipulam as 

condutas criminosas, o que leva à conclusão de que se trata de uma lei mista. É o efeito 

prático é que a realização ilegal de captação ambiental, que não estava prevista 

anteriormente como crime, apenas poderá ser aplicada para as condutas praticadas 

após o início de sua vigência, pois a lei penal apenas retroagirá para beneficiar o réu.  

 Quanto ao art. 10, é importante frisar que a Lei de Abuso de Autoridade passou 

a prever como crime a conduta de promoção ilegal escuta ambiental. Ocorre que, logo 

em seguida, a Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) inseriu um dispositivo próprio (art. 

10-A), passando também a incriminar a conduta de realização captação ambiental 

(sinônimo de escuta ambiental). Ambos os dispositivos regulamentam a mesma 

situação? Sim. Em que pese o art. 10 falar em promover escuta ambiental, tal termo 

deve ser considerado sinônimo de captação ambiental do art. 10-A. Ou seja, após a 

alteração feita pela Lei de Abuso de Autoridade no art. 10 da Lei de Interceptações 

Telefônicas, o Pacote Anticrime, sem dar muita atenção ao texto legal, inseriu um outro 

dispositivo que busca punir a mesma conduta. Então como solucionar a possível 

antinomia aparente de normas?  

 A doutrina entende que o art. 10 encontra-se derrogado quanto ao termo 

“promover escuta ambiental (...) sem autorização judicial”, pois o art. 10-A, 

acrescentado pelo Pacote Anticrime, possui o mesmo teor e, como é mais recente, 

sendo também lei especial, derrogará a lei anterior sob o aspecto temporal. Contudo, 

ainda continua em plena vigência a conduta de “promover escuta ambiental (...) com 
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objetivos não autorizados em lei”, pois neste caso, o novo art. 10-A não incorporou no 

texto a elementar “com objetivos não autorizados em lei”, estando em vigor, portanto, 

a conduta do art. 10 no que concerne a este ponto. Em resumo, se a conduta é da 

captação ambiental (também chamada de escuta ambiental) sem autorização judicial, 

a conduta a ser incorrida é a novel do art. 10-A. Por outro lado, se a conduta é a de 

escuta (captação) “com objetivos não autorizados em lei”, permanece em vigor o 

disposto no art. 10, “caput”. Ambos os artigos possuem validade, havendo apenas 

uma derrogação da promoção de escuta ambiental sem autorização judicial do art. 10, 

já que o art. 10-A passou a prever esta conduta.  

 

“Enfim, realizada captação ambiental sem autorização judicial, o agente deverá 

responder pelo crime do art. 10-A da Lei n. 9.296/96, incluído pela Lei n. 13.964/19. Se, 

todavia, esta mesma captação ambiental for realizada com autorização judicial, porém 

com objetivos não autorizados em lei, o correto enquadramento típico deverá ser feito 

à luz do art. 10, caput, da Lei n. 9.296/96, com redação dada pela Lei n. 

13.869/19.”(LIMA, 2020, p. 558)  

  

 Considerando que a pena mínima cominada é menor que 4 (quatro) anos, e o 

crime não é cometido com violência ou grave ameaça, caberá a propositura de acordo 

de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal. 

    

Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judicial que determina a 

execução de conduta prevista no caput desde artigo com objetivo não autorizado em 

lei. (Incluído pela Lei n. 13.869, de 2019) 

 

 O parágrafo único do art. 10, caput, acrescentado pela Lei de Abuso de 

Autoridade, é crime próprio que poderá ser praticado tão somente pela autoridade 

judiciária (juiz, desembargador ou ministro). Se ela determinar a execução de 

interceptação telefônica, escuta ambiental ou quebrar segredo de justiça com objetivo 

não autorizado em lei, cometerá crime. São os casos de desvio de finalidade, em que o 

juiz tem outros interesses que não a investigação criminal ou o processo penal. Por 

exemplo: o juiz tem interesses político-partidários e, assim, determinou uma 
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interceptação por motivos escusos para agradar o seu grupo partidário. Também 

naqueles casos em que se busca descobrir a infidelidade matrimonial, bem como a 

determinação de interceptação para utilização primária em processo cível. Em resumo, 

“a medida é levada a efeito com patente desvio de finalidade”. Assim, o “ideal é 

concluir, então, que o crime restará caracterizado quando a ordem judicial em questão 

for proferida para a consecução de finalidade diversa (v.g., infidelidade matrimonial, 

fins políticos partidários).” (LIMA, 2020, p. 559)  

 

Art. 10-A. Realizar captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos 

para investigação ou instrução criminal sem autorização judicial, quando esta for 

exigida: (incluído pela Lei n. 13.964, de 2019) 

Pena: reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. (Incluído pela Lei n. 13.964, de 

2019) 

 

 O verbo do tipo é “realizar”, sendo que o núcleo é a “captação ambiental” 

(captação de conversas por meio de diversos aparelhos ou tecnologias) de sinais 

eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, sendo este o objeto material (conversa ou 

imagens captadas). Observe-se que o destino de utilização ilegal da captação ambiental 

está circunscrito à investigação ou à instrução criminal. Assim, por exemplo, se houver 

uma captação ambiental destinada a um processo cível, não tem como tipificar a 

conduta no art. 10-A.  

 O crime é comum, então qualquer um poderá praticar a conduta, e não somente 

o funcionário público. Então, o sujeito ativo poderá ser qualquer pessoa. Por sua vez, o 

sujeito passivo é aquele quem tem a sua conversa ou imagem captada ilegalmente.   

 Quanto ao elemento subjetivo, é punida a conduta praticada com dolo (não há 

modalidade culposa). Ademais, é crime comissivo, admite tentativa, formal (pois não 

depende da ocorrência de efetivo prejuízo, sendo permanente, unissubjetivo e 

plurissubsistente (admite tentativa).  

Considerando que a pena mínima cominada é menor que 4 (quatro) anos, e o 

crime não é cometido com violência ou grave ameaça, caberá a propositura de acordo 

de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal. Outros 
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benefícios processuais poderão ser aplicados, a exemplo do sursis da pena e até mesmo 

a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.  

 

§1º Não há crime se a captação é realizada por um dos interlocutores. (Incluído pela Lei 

n. 13.964, de 2019) 

 

 O parágrafo primeiro é a consolidação do que já entendia os tribunais superiores. 

Se a captação é realizada por um dos interlocutores, e não por um terceiro 

completamente estranho à conversa, não haverá crime. É o que a doutrina aponta 

como gravação clandestina. Com efeito, é pacífico o entendimento no sentido de que 

não haverá ilicitude na gravação clandestina, feita por um dos interlocutores, sem o 

conhecimento do outro, desde que o material gravado seja utilizado para comprovar 

a inocência de eventual acusado, ou quando quem estiver gravando estiver sofrendo 

uma investigada criminosa pela parte adversa. Ex: um policial tenta extorquir a vítima 

que grava todo o ocorrido sem o seu conhecimento. Indo além, e apontando um 

posicionamento mais permissivo, o autor Renato Brasileiro de Lima entende válida a 

gravação clandestina, considerando lícita, pelo direito de toda pessoa de gravar a sua 

própria conversa. Apenas ressalva a impossibilidade de utilização quando o objeto da 

conversa estiver resguardado pelo direito à reserva, que é a obrigação de guardar 

segredo.  

 

“Em síntese, como gravação meramente clandestina, que se não confunde com 

interceptação, objeto de vedação constitucional, é lícita a prova consistente no teor de 

gravação de conversa telefônica (ou ambiental) realizada por um dos interlocutores, 

sem o conhecimento do outro, se não há causa legal específica de sigilo nem de reserva 

da conversação, sobretudo quando se predestine a fazer prova, em juízo ou inquérito, 

a favor de quem a gravou.” (LIMA, 2020, p. 555)  

 

 Contudo, para fins criminais, independentemente dos entendimentos acerca da 

possibilidade ou não de utilização de gravações ambientais sem o consentimento de um 

dos interlocutores como matéria de prova, o fato é que não haverá crime, sendo que a 

conduta do agente interlocutor que grava a conversa sem o conhecimento do outro será 
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considerada atípica. Contudo, isso não quer dizer que o conteúdo das gravações poderá 

ser utilizado livremente como meio de prova, merecendo-se todas as ponderações já 

feitas anteriormente. Sempre a casuística, neste último ponto, dará a melhor resposta.  

 

§2º A pena será aplicada em dobro ao funcionário público que descumprir 

determinação de sigilo das investigações que envolvam a captação ambiental ou revelar 

o conteúdo das gravações enquanto mantido o sigilo judicial. (Incluído pela Lei n. 

13.964, de 2019)  

 

Dispositivo incluído pelo conhecido Pacote Anticrime, se o funcionário público 

(em sentido amplo2) descumpriu a determinação de sigilo das investigações que 

envolvam captação ambiental, fornecendo informações para terceiros estranhos à 

investigação, que não poderiam ter acesso àquele conteúdo, haverá uma causa de 

aumento de pena. Na terceira fase de dosimetria, será aplicada a pena em dobro. Não 

se trata de qualificadora, em que o mínimo e máximo da pena cominada em abstrato 

são mais altos, mas de uma verdadeira causa de aumento de pena. Se o funcionário 

público revelar o conteúdo das gravações enquanto mantido o sigilo judicial, também 

se aplicará esta causa de aumento de pena.  

Busca-se resguardar o sigilo desta medida cautelar, que invade esfera de 

privacidade alheia, evitando-se uma espetacularização da investigação, muitas vezes 

praticadas por servidores públicos que insistem e fornecer para a mass media conteúdos 

de absoluto sigilo, que não poderiam ser revelados, pois resguardam interesses 

sensíveis e direitos fundamentais que não são perdidos tão somente por conta de uma 

investigação. 

 

2 Funcionário público. Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, 
quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. 
§ 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade 
paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para 
a execução de atividade típica da Administração Pública. 
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Por fim, “é preciso vinculação entre o servidor público e o dever de sigilo, ou seja, 

ele precisa estar ligado à investigação por meio da captação ambiental.” (NUCCI, 2020, 

p. 626)  

 

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 24 de julho de 1996; 175º da Independência e 108º da República. 

 

 

 

André Epifanio 

Promotor de Justiça 

Professor do Cejurnorte Concursos 

@andreepifaniomp  

 

 

QUESTÕES INÉDITAS  

 

 

 

 

QUESTÃO 1 (INÉDITA). “Art. 1º. A interceptação de comunicações telefônicas, de 

qualquer natureza, para prova em investigação criminal e em instrução processual 

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

principal, sob segredo de justiça”. Esta previsão legal (Lei n. 9.296/1996) fundamenta-

se na Constituição Federal, com várias normas rigorosas para garantir o direito à 

privacidade. Com fulcro na legislação acima, analise e assinale a opção correta.  

a)  A CF 88 afirma que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações 

telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Excepciona, no último caso, para 

fins de investigação criminal ou instrução processual. Dessa intepretação, é possível 

extrair que não será possível, em nenhuma hipótese, a interceptação das comunicações 

telegráficas e de dados.  
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b) O legislador, ao falar apenas da interceptação telefofônica em sentido estrito, veda a 

possibilidade de autorização judicial para fins de escuta telefônica ou captação 

ambiental.  

c) Os tribunais têm considerado válida a interceptação das comunicações telemáticas.  

d) A prova obtida mediante monitoramento de e-mail corporativo é ilícita para fins de 

demonstrar a justa causa para a despedida decorrente do envio de material 

pornográfico a colega de trabalho.  

 

GABARITO: C  

 

 

QUESTÃO 2 (INÉDITA). A respeito da (im) possibilidade da extração de dados de 

aparelhos telefônicos apreendidos, assinale a alternativa incorreta.  

a) Se há necessidade de autorização judicial para a quebra de sigilo “e-mails”, pois são 

dados privados escritos, o mesmo raciocínio é para o acesso a conversas mantidas por 

meio de whatsapp.  

b) O espelhamento pela Polícia, para fins de acompanhamento de conversas em tempo 

reais, via whatsapp web, depende de autorização judicial.  

c) Ao lado da interceptação telefônica, a quebra de sigilo de dados telefônicos depende 

de reserva de jurisdição. Dessa forma, se a autoridade policial apreende um celular, 

precisará de autorização judicial para fins ter acesso ao conteúdo do aparelho.  

d) Conforme prevê o art. 13-B do CPP, introduzido pela Lei n. 13.344/16, se necessário 

à prevenção e à repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do 

Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização 

judicial, às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e/ou telemática que 

disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados – como sinais, informações 

e outros – que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso.    

 

GABARITO: B  
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QUESTÃO 3 (INÉDITA).  Com base no que prevê a literalidade da Lei de Interceptações 

telefônicas, não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando 

ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:   

I – se houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal. 

II – a prova puder ser feita por outros meios disponíveis. 

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

de até 4 (quatro) anos.  

A parte da análise dos itens acima, assinale a alternativa correta.  

a) Todos os itens estão corretos.  

b) Apenas o item II está correto.  

c) Apenas o item III está correto.  

d) Os itens II e III estão corretos.  

 

GABARITO: B  

 

 

QUESTÃO 4 (INÉDITA).   Quanto à diferenciação de interceptação telefônica, escuta 

telefônica, gravação telefônica, comunicação ambiental, dentre outras possibilidades de 

captação, assinale a alternativa incorreta.  

a) A escuta telefônica, em resumo, é a captação da comunicação telefônica por terceiro, 

com o conhecimento de um dos comunicadores e desconhecimento do outro.  

b) A gravação telefônica é sinônimo de autogravação ou “gravação da própria 

comunicação”.  

c) A escuta ambiental é a captação de uma comunicação, no ambiente dela, feita por 

terceiro, com o consentimento de um dos comunicadores.  

d) A captação ambiental independe de autorização judicial e a sua prática, 

diferentemente da interceptação telefônica, não é tipificada pela Lei n. 9.296/96.  

 

GABARITO: D  
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QUESTÃO 5 (INÉDITA).   A respeito dos procedimentos aplicáveis na interceptação das 

comunicações telefônicas, assinale a alternativa incorreta, com fundamento na lei e na 

doutrina majoritária.  

a) Conforme prevê a Lei, a interceptação das comunicações telefônicas poderá ser 

determinada de ofício, pelo juiz, ou a requerimento da autoridade policial, na 

investigação criminal ou do representante do MP, na investigação criminal e na 

instrução processual penal. Em que pese a previsão do magistrado decretar de ofício, a 

doutrina critica essa possibilidade, principalmente com as novas regras trazidas pelo 

pacote anticrime.  

b) Conforme prevê a Lei, o juiz, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, decidirá 

sobre o pedido.  

c) A decisão será fundamentada e quanto ao prazo, não poderá superar quinze dias, 

renováveis. O prazo inicia-se da decisão judicial e não do início da diligência.  

d) Não há necessidade de degravação integral das gravações efetuadas, desde que 

assegurado às partes o acesso à integralidade dos registros.  

 

GABARITO: C  

 

 

QUESTÃO 6 (INÉDITA).   Conforme indicado por Guilherme de Souza Nucci, no seu livro 

Pacote Anticrime Comentado (2020), “Captação ambiental é a conversa ocorrida em 

certo local (não pelo telefone, nem por carta), possibilitando o contato pessoal entre os 

interlocutores, enquanto uma delas colhe, por qualquer meio (gravação de voz, registro 

de imagem fotográfica, filmagem), o que se passa entre ambos.” (p. 119). Nesse sentido, 

a Lei n. 13.964/2019 acrescentou alguns dispositivos na Lei 9.296/96 sobre o tema. Com 

base tópico acima, assinale a alternativa incorreta.  

a) Para investigação ou instrução criminal, poderá ser autorizada pelo juiz, a 

requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, a captação ambiental de 

sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, quando, dentre outros requisitos, houver 

elementos probatórios razoáveis de autoria e participação em infrações criminais cujas 

penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos ou em infrações penais conexas.       



Material exclusivo. Direitos autorais protegidos. Proibida a venda e o 
compartilhamento. @andreepifaniomp 

40 

b) O requerimento deverá descrever circunstanciadamente o local e a forma de 

instalação do dispositivo de captação ambiental.  

c)  A captação ambiental não poderá exceder o prazo de 30 (trinta) dias, renováveis, se 

comprovada a indispensabilidade do meio de prova e quando presente atividade 

criminal permanente, habitual ou continuada.         

d) Aplicam-se subsidiariamente à captação ambiental as regras previstas na legislação 

específica para a interceptação telefônica e telemática.        

 

GABARITO: C  

 

 

QUESTÃO 7 (INÉDITA).   A respeito dos crimes previstos na Lei de Interceptação 

Telefônica, assinale a alternativa incorreta.  

a)   Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática 

ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo da Justiça, sem 

autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. A pena é de reclusão, de 

2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. É possível a celebração do ANPP, se preenchidos os 

requisitos do art. 28-A do CPP.  

b) Também será crime, punido com reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, se a 

autoridade policial que determina a execução de conduta de interceptação de 

comunicações telefônicas com objetivo não autorizado em lei.  

c) Realizar captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos para 

investigação ou instrução criminal sem autorização judicial, quando esta for exigida é 

crime punido com pena reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.        

d) Não há crime se a captação é realizada por um dos interlocutores. Ademais, neste 

caso a pena será aplicada em dobro ao funcionário público que descumprir 

determinação de sigilo das investigações que envolvam a captação ambiental ou revelar 

o conteúdo das gravações enquanto mantido o sigilo judicial.      

 

GABARITO: B  

 

 


