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RESUMO 
 

Este estudo tem como objetivo trazer à tona os aspectos da interceptação telefônica 
como fonte de prova na fase de investigação policial, bem como o seu valor probatório. 
A interceptação ocorre quando uma terceira pessoa ingressa na conversa entre dois 
interlocutores, sem que eles saibam, e só será materializada como prova após a 
produção do relatório circunstanciado. Se faz necessário tal análise, tendo em vista que 
muitos doutrinadores elencam que as provas produzidas em sede policial deveriam ser 
refeitas em juízo, o que não é o caso da Interceptação Telefônica, considerando que ela 
não é suscetível de reprodução. 
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ABSTRACT 
 

This study aims to bring out the aspects of telephone interception as a source of 
evidence in the police investigation phase, as well as its probative value. The 
interception occurs when a third person joins the conversation between two 
interlocutors, without one of them knowing, and will only be materialized as evidence 
after the production of the detailed report. Such an analysis is necessary, given that 
many indoctrinators list that the evidence produced at the police headquarters should be 
redone in court, which is not the case with Telephone Interception, considering that it is 
not susceptible of reproduction. 
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INTRODUÇÃO 
 

O tema ora proposto, corresponde a um dos aspectos sobre o sigilo das 

comunicações, previsto como direito constitucional, no qual o cidadão tem o direito de 

manter em reserva os fatos de sua vida pessoal. A Constituição Federal (CF) de 1988 

assegura, em seu artigo 5º, inciso XII, a possibilidade de quebra de sigilo das 

comunicações telefônicas, por ordem judicial ou nas hipóteses – e nas formas - que a 

lei prescrever, para fins de investigação criminal ou para a instrução processual penal. 

Somente dentro destas diretrizes as interceptações telefônicas serão lícitas, e 

consequentemente o seu resultado será admissível como prova. 

A partir daí, foi promulgada a Lei 9.296/1996, que finalmente regulamentou o 

inciso XII, parte final do art. 5º da CF, fazendo respeitas à essência do direito 

fundamental ao sigilo das comunicações. Este é, como qualquer outro, limitado e não 

se pode sobrepor de maneira absoluta a todos os restantes interesses dignos de tutela 

jurídica, por mais relevantes que se mostrem. Por conseguinte, tem igualmente lugar a 

valoração comparativa dos interesses em conflito e a aplicação do princípio da 

proporcionalidade. 

Ainda, e não menos importante, será tratado a respeito do inquérito policial: 

importante instrumento utilizado na fase de investigação policial, caderno investigatório 

onde é juntado todos os documentos produzidos em sede policial, os quais, 

posteriormente, serão remetidos a juízo para apreciação e para a segunda fase da 

persecução penal. 

Feitas tais considerações, registra-se que o presente trabalho foi realizado por 

meio de pesquisas bibliográficas, objetivando trazer à tona os aspectos da 

interceptação telefônica, em face da disposição constitucional que excepcionou a 

garantia do sigilo das comunicações, condicionando a sua utilização em determinados 

critérios, definidos pela Lei 9.296/1996. 

A constituição, de qualquer forma, abriu caminhos para a doutrina difundir novas 

tendências em face da aplicabilidade do tema proposto. Esta, pois, é mais uma 

tentativa de se estabelecer regras à abrangente sistematização da matéria, no âmbito 

do processo penal. 
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1 DO INQUÉRITO POLICIAL COMO FORMA DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR 
 

Foi instituído o inquérito policial no Brasil, através do Decreto n.º 4.824, de 22 de 

novembro do ano de 1871, o qual determinava a separação entre a Polícia e o Poder 

Judiciário, e no artigo 42, do mesmo diploma legal, é determinado que: 

 

 Art. 42. O inquerito policial consiste em todas as diligencias necessarias 
para o descobrimento dos factos criminosos, de suas circumstancias e 
dos seus autores e complices; e deve ser reduzido a instrumento 
escripto [sic] [...].3 

 

De acordo com Tourinho Filho4, o direito de punir pertence ao Estado e, com 

isso, o Estado não pode apenas auto executá-lo, tendo em vista os impedimentos que 

as normas constitucionais lhe impõem, ora, o estado não pode simplesmente punir o 

indivíduo que realizou a prática de um fato delitivo, mas sim, deve realizar uma 

investigação prévia, para que, posteriormente, seja esse indivíduo investigado em um 

processo, o qual, em seu fim, estabelecerá a pena daquele indivíduo, ou até mesmo a 

absolvição. 

Quando praticado um fato tipificado como crime, ou seja, quando um indivíduo 

que está em meio a sociedade realiza um fato denominado típico, antijurídico e 

culpável, o Estado, por intermédio da Polícia Judiciária e do Poder Judiciário, tem o 

dever de punir tal indivíduo, no entanto, somente se pode deduzir a pretensão punitiva 

do Estado, por meio de uma ação penal. Contudo, antes da propositura da ação penal, 

é necessário que o Estado disponha de um mínimo de elementos probatórios que 

indiquem a ocorrência da infração penal e os seus indícios de autoria, sendo o meio 

mais comum para isto, a instauração de inquérito policial para investigar tal fato, assim 

como corroborado abaixo: 

 

 
3 BRASIL. Decreto nº 4.824, de 22 de novembro de 1871.  
Regula a execução da Lei nº 2033 de 24 de Setembro do corrente anno, que alterou differentes 
disposições da Legislação Judiciaria. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/historicos/dim/dim4824.htm#:~:text=DECRETO%20N%C2%B
A%204.824%2C%20DE%2022%20DE%20NOVEMBRO%20DE%201871.&text=Regula%20a%20execu
%C3%A7%C3%A3o%20da%20Lei,differentes%20disposi%C3%A7%C3%B5es%20da%20Legisla%C3%
A7%C3%A3o%20Judiciaria. Acesso em: 20 ago 2020. 
4 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Prática de processo penal. São Paulo: 32 ed, Saraiva, 2010, 
p. 25. 
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Assim, coarctado na sua liberdade de autoexecutar o jus puniendi, em 
face dos limites constitucionais, o Estado, para fazer valer o seu direito 
de punir, quando há transgressão de norma penal, deve, tal qual o 
particular, dirigir-se ao Estado-juiz e dele reclamar a aplicação da 
sanctio juris. Antes de se dirigir ao juiz, por intermédio de órgão próprio, 
que é o Ministério Público, deve o Estado desenvolver intensa atividade, 
logo após a prática da infração penal, colhendo informações sobre o fato 
típico e sobre quem tenha sido seu autor. Tais informações, que 
constituem o inquérito, têm por finalidade fornecer ao titular da ação 
penal, seja o Ministério Público, nos crimes de ação pública, seja o 
particular nos delitos de alçada privada, elementos idôneos que o 
autorizem a ingressar em juízo com a denúncia ou queixa, iniciando-se 
desse modo, o processo.5 

 

Neste mesmo sentido, afirma Nucci6: “Cumpre ao delegado (civil ou federal) 

instaurar o inquérito policial e providenciar a apuração do fato, até encontrar elementos 

suficientes [...]”. Também conhecido como persecutio criminis, é o caminho percorrido 

pelo Estado, através da polícia judiciária, a fim de que seja aplicada a norma penal para 

aquele que cometeu um fato tipificado como crime. Para a investigação de determinado 

delito, o Estado dispõe do Inquérito Policial, tendo como seu condutor o delegado de 

Polícia, assim também como afirma Bonfim: 

 

Muito embora a fase investigatória da persecução possa ser realizada 
por diversos meios, o instrumento usualmente adotado na investigação 
pré-processual é o inquérito policial, procedimento conduzido pela 
polícia, no exercício da função judiciária e presidido por uma autoridade 
policial, o delegado de polícia, funcionário público integrante de carreira.7 

 

Nesta linha, afirma Lopes Junior8: “A polícia judiciária está encarregada da 

investigação preliminar, sendo desempenhada nos estados pela Polícia Civil e, no 

âmbito federal, pela Polícia Federal”. 

De acordo com o artigo 4º do Código de Processo Penal (CPP)9, é de 

competência da polícia judiciária, neste caso, exercida pelas autoridades policiais, a 

 
5 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Prática de processo penal. São Paulo: 32 ed, Saraiva, 2010, 

p. 25. 
6 NUCCI, Guilherme de Souza. Princípios constitucionais penais e processuais penais. Rio de 
Janeiro. 4. ed. rev., atual. e ampl. Forense, 2015, p. 84. 
7 BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. 09. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 150. 
8 LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: 17 ed., Saraiva, 2020, p. 184. 
9 CPP/Art. 4º. Art. 4º A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas 
respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. (Redação 
dada pela Lei nº 9.043, de 9.5.1995). 
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instauração e a realização de diligências, afim de que as infrações penais e os indícios 

de sua autoria sejam apurados, conforme abaixo afirmado: 

 

Inquérito Policial é todo procedimento policial destinado a reunir os 
elementos necessários a apuração da prática de uma infração penal e 
de sua autoria. Trata-se de uma instrução provisória, preparatória, 
informativa, em que se colhem elementos por vezes difíceis de obter na 
instrução judiciária, como auto de flagrante, exames periciais etc.10 

 

Considerado como uma fase pré-processual, o inquérito policial é presidido pela 

autoridade policial, o delegado de Polícia, e tem como objetivo apurar a materialidade 

de um crime, apontando indícios de autoria. Inicia-se com a notícia de um crime e tem 

como objeto inicial a investigação do fato constante na notícia, o qual usualmente é 

noticiado com o registro do Boletim de Ocorrência. Desta forma pensa Lopes Junior: 

 

Constitui o conjunto de atividades desenvolvidas concatenadamente por 
órgãos do Estado, a partir de uma notícia-crime, com caráter prévio e de 
natureza preparatória com relação ao processo penal, e que pretende 
averiguar a autoria e as circunstâncias de um fato aparentemente 
delituoso, com o fim de justificar o processo ou o não processo.11 

 

No mesmo sentido, o autor reafirma que o objeto da investigação, são os fatos 

descritos na notícia-crime, conforme afirma abaixo:  

 

O objeto da investigação preliminar é o fato constante na notitia criminis, 
isto é, o fumus commissi delicti que dá origem à investigação e sobre o 
qual recai a totalidade dos atos desenvolvidos nessa fase. Toda a 
investigação está centrada em esclarecer, em grau de verossimilitude, o 
fato e a autoria, sendo que esta última (autoria) é um elemento subjetivo 
acidental da notícia-crime. Não é necessário que seja previamente 
atribuída a uma pessoa determinada. A atividade de identificação e 
individualização da participação será realizada no curso da investigação 
preliminar.12 

 

Na mesma posição afirma Marcão13: “a atividade investigatória que se 

materializa em inquérito policial deve ser desenvolvida pelo Estado, levada a efeito pela 

polícia judiciária – estadual e federal”, ou seja, a investigação realizada pela Polícia 

 
10 MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. São Paulo: 10 ed, Atlas S.a, 2000, p. 76. 
11 LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: 17 ed., Saraiva, 2020, p. 181. 
12 LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: 17 ed., Saraiva, 2020, p. 223. 
13 MARCÃO, Renato. Curso de processo penal. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 100. 
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Judiciária, é promovida através de um Inquérito Policial que nada mais é do que um 

“livro” contendo todos os objetos levantados pela investigação a respeito de um caso 

único.  

O inquérito policial é apenas uma fase anterior ao processo-crime, não podendo 

ser considerado como uma atividade jurisdicional, levando em consideração, ainda, que 

a fase do Inquérito Policial é apenas acusatória, não possuindo o contraditório e ampla 

defesa. Assim afirma Lopes Junior: 

 

A atividade carece do mando de uma autoridade com potestade 
jurisdicional e por isso não pode ser considerada como atividade judicial 
e tampouco processual, até porque não possui a estrutura dialética do 
processo.14 

 

No mesmo sentido, Nucci15 afirma que “[...] cinge-se à inexigência do segmento 

direto a certos princípios, como ampla defesa, o contraditório [...]”, ou seja, o inquérito 

policial é apenas inquisitivo, e ainda consolida dizendo que “a ampla defesa também é 

mitigada na fase policial, pois cuida-se de procedimento inquisitivo, voltado a captação 

de provas para a formação do convencimento do órgão acusatório – e não do juiz”. 

Apesar de ser considerado importante para a propositura da ação penal, o 

Inquérito Policial é dispensável para que seja realizado o oferecimento da denúncia, ou 

da queixa por parte do Ministério Público, tendo em vista que o artigo 39, §5º16 e o 

artigo 46, §1º17 do CPP, acentuam que o Ministério Público pode dispensar o inquérito 

policial para o oferecimento da denúncia. Nesse segmento afirma Lopes Junior: 

 

O inquérito policial não é obrigatório e poderá ser dispensado sempre 
que a notícia-crime dirigida ao MP disponha de suficientes elementos 
para a imediata propositura da ação penal. Da mesma forma, se com a 
representação (art. 39, § 5º, do CPP) forem aportados dados suficientes 
para acusar, o MP deverá propor a denúncia no prazo de 15 dias. Isso 
porque o IP está destinado apenas a formar a convicção do MP, que 

 
14 LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: 17 ed., Saraiva, 2020, p. 182. 
15 NUCCI, Guilherme de Souza. Princípios constitucionais penais e processuais penais. Rio de 
Janeiro. 4. ed. rev., atual. e ampl. Forense, 2015, p. 88. 
16 CPP/Art. 39 § 5o. O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito, se com a representação forem 
oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal, e, neste caso, oferecerá a denúncia no 
prazo de quinze dias. 
17 CPP/Art. 46 § 1o. Quando o Ministério Público dispensar o inquérito policial, o prazo para o 
oferecimento da denúncia contar-se-á da data em que tiver recebido as peças de informações ou a 
representação. 
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poderá acusar desde que disponha de suficientes elementos para 
demonstrar a probabilidade do delito e da autoria.18 

 

Ante ao exposto, é possível verificar que o Inquérito Policial é um instrumento 

investigativo utilizado pela Polícia Judiciária (no âmbito estadual, pela Polícia Civil), 

tendo a sua instauração de suma importância para uma boa investigação criminal e 

para o andamento do processo. Ainda, vale destacar que diversas provas que são 

produzidas na fase de inquérito policial, não podem ser reproduzidas na fase do 

processo-crime. Apesar disso, poderá ser dispensado quando o Ministério Público 

possuir elementos suficientes para o oferecimento da denúncia ou da queixa-crime. 

 

1.1 CARACTERÍSTICAS DO INQUÉRITO POLICIAL 
 

O inquérito policial é munido de características, todas elas muito importantes na 

fase da investigação policial, sendo que algumas delas, quando não observadas, 

podem até gerar a nulidade dos atos praticados. São características do Inquérito 

Policial: a discricionariedade, procedimento escrito, sigiloso, obrigatório (nos casos de 

ação penal pública) e indisponível. 

A discricionariedade diz respeito a faculdade de operar ou deixar de operar. No 

entanto, faz-se necessário obedecer aos limites fixados em lei. Sobre isso, Lima19 

afirma: 

 

Ao contrário da fase judicial, em que há um rigor procedimental a ser 
observado, a fase preliminar de investigações é conduzida de maneira 
discricionária pela autoridade policial, que deve determinar o rumo das 
diligências de acordo com a peculiaridade do caso concreto. 

 

O CPP estabelece, de maneira exemplificativa, as diligências que podem ser 

determinadas pela autoridade policial assim que obtiver conhecimento da prática de 

infração penal, como por exemplo a apreensão de objetos que possuírem relação com 

o fato; conservação do local do fato delituoso; a colheita de todas as provas que 

estabelecerem o fato e suas circunstâncias; dentre outras diversas diligências que há a 

possibilidade de serem realizadas. 

 
18 LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: 17 ed., Saraiva, 2020, p. 227. 
19 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. Salvador: 8. ed., rev., ampl. e 
atual., JusPodivm, 2020, p. 194. 
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Em observância ao contido no artigo 9º do CPP20, torna-se necessário que todas 

as peças do inquérito policial sejam reduzidas a escrito ou datilografadas, bem como 

que todas tenham a assinatura, uma vez que, na falta de assinatura, poderá, a mesma 

gerar nulidade. Contudo, é valido lembrar que do CPP fora publicado em 03 de outubro 

de 1941, e, desde então, houve avanços tecnológicos, tais como câmeras com 

gravações de áudio e vídeo, desta forma, pode o depoimento escrito ser substituído por 

gravações audiovisuais. 

O princípio da publicidade nos atos processuais está consagrado na CF e na 

Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (CADH), sendo assegurada a 

publicidade de todos os julgamentos dos Órgãos do Poder Judiciário. Contudo, a CADH 

diz que “o processo penal deve ser público, salvo no que for necessário para preservar 

os interesses da justiça”21. Contudo, o sigilo é a qualidade necessária para que a 

autoridade policial providencie diligências suficientes para a elucidação dos fatos, sem 

que haja empecilhos para impedir ou dificultar a colheita de informação com ocultação e 

destruição de provas, estando o sigilo respaldado pelo artigo 20 do CPP22. 

Como já mencionado, o inquérito policial é uma fase pré-processual, e 

meramente informativa, apresentando a materialidade do crime e os indícios de autoria, 

portanto, apesar de desenvolver um papel importante durante a persecução penal, o 

mesmo poderá ser dispensável. Isso ocorre tendo em vista a redação do art. 39, §5º, do 

CPP, o qual diz que o órgão do Ministério Público dispensará o inquérito, se com a 

representação houver elementos necessários que habilitem promover a ação penal. 

Apesar deste posicionamento do legislador em deixar que o inquérito policial seja 

dispensado, é válido lembrar que, raramente, durante a fase processual, é construída 

novas provas, ou colhido o depoimento de novas pessoas, senão aquelas que já foram 

inquiridas na fase do inquérito. 

O inquérito policial é um procedimento totalmente inquisitório, tendo, portanto, o 

contraditório diferido e à ampla defesa. Lima23, sustenta que parte da doutrina tem o 

 
20 CPP/Art. 9º. Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou 
datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade. 
21 CONVENÇÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Disponível em: 
https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm. Acesso em: 20 ago 2020. 
22  CPP/Art. 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido 
pelo interesse da sociedade. 
23 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. Salvador: 8. ed., rev., ampl. e 
atual., JusPodivm, 2020, p. 187. 
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inquérito como totalmente inquisitorial, e parte acredita que possui contraditório diferido 

e ampla defesa limitada, conforme pensa: 

 

[...] de um lado, parte da doutrina sustenta que as investigações 
preliminares – não apenas o inquérito policial, mas também 
procedimentos investigatórios diversos, como, por exemplo, um 
procedimento investigatório criminal presidido pelo Ministério Público – 
estão sujeitos a contraditório diferido e à ampla defesa, ainda que com 
um alcance mais limitado que aquele reconhecido na fase processual.24 

 

Contudo, em análise à obra de Pacelli, é possível observar que o autor acredita 

que os princípios do contraditório e da ampla defesa são totalmente afastados na fase 

do inquérito policial, conforme verificamos abaixo: 

 

Por fim, e antes de examinarmos o inquérito policial em suas 
características essenciais, cumpre trazer a lume questão das mais 
importantes, atinente à necessidade, ou não, do contraditório e da ampla 
defesa no âmbito da fase de investigação. 
Do ponto de vista da jurisprudência nacional, o tema pode não despertar 
maiores indagações, estando ali assentada, como regra, a não aplicação 
dos citados princípios constitucionais à fase de investigação.25 

 

Sobre o tema, ainda há grande divergência doutrinária. Mas pode-se concluir 

que, caso utilizado, os princípios do contraditório e da ampla defesa, não são utilizados 

em sua totalidade na fase do inquérito policial. 

Por fim, o inquérito também é considerado indisponível, sendo que quando 

instaurado o inquérito policial, somente o juiz poderá arquivá-lo, cabendo a autoridade 

policial, apenas opinar pelo arquivamento, assim como dispõe redação do artigo 17 do 

CPP26, o qual diz que: “a autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos de 

inquérito”, deste modo, deverá o delegado de Polícia exaurir todas as diligências 

necessárias e conduzir o inquérito até o fim, encerrando o mesmo com a produção do 

relatório final, assim como determina redação do artigo 10, §1º, do mesmo diploma 

legal: “A autoridade fará um minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os 

 
24 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. Salvador: 8. ed., rev., ampl. e 
atual., JusPodivm, 2020, p. 187. 
25 PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. São Paulo: 22 ed, Atlas, 2018, p. 63. 
26 CPP/Art. 17.  A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. 
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autos ao juiz competente”27. No relatório final, conterá todo o investigado e, ao final, a 

autoridade opinará pelo arquivamento ou solicitará o indiciamento da pessoa 

investigada. 

  

1.2 DA COMPETÊNCIA  
 

A palavra “competência” em Processo Penal, geralmente é utilizada para se 

referir ao limite territorial do poder jurisdicional, ou seja, a comarca onde ocorreu a 

infração penal, deve ser a mesma do Delegado de Polícia que irá presidir as 

investigações, assim corrobora Marcão28: 

 

Tecnicamente, a expressão competência, em processo penal, é utilizada 
para indicar o limite territorial ou material do poder jurisdicional; a esfera 
legalmente permitida para o exercício da jurisdição pelo juiz natural. 

 

No CPP, no título II, onde trata do inquérito policial, é abordado sobre a 

competência na redação do artigo 4º, onde afirma que: “A polícia judiciária será 

exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e 

terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria”29.  Afirma Marcão30 que 

“no art. 4º do CPP, a expressão é utilizada no sentido vulgar, como designativo da 

esfera de atribuições da autoridade policial, que, exatamente por não ser detentora de 

jurisdição, também não detém competência stricto sensu31”. 

Em regra, a atribuição é distribuída de acordo com o local onde consumou a 

infração, em consonância com a legislação processual, que estabelece o “território” 

como competência para processar e julgar. Ressalta Marcão32 que: “na letra da lei, a 

polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas 

respectivas circunscrições”. Em suma, a competência investigatória é definida pelo local 

 
27 CPP/Art. 10 § 1o  A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará autos ao 
juiz competente. 
28 MARCÃO, Renato. Curso de processo penal. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 110. 
29 CPP/Art. 4º A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas 
respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. (Redação 
dada pela Lei nº 9.043, de 9.5.1995). 
30 MARCÃO, Renato. Curso de processo penal. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 110. 
31 Stricto sensu é uma expressão latina que significa "em sentido estrito". É utilizada para referir que 
determinada interpretação deve ser compreendida no seu sentido estrito. 
32 MARCÃO, Renato. Curso de processo penal. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 110. 
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onde ocorreu o crime, ou seja, se o crime ocorreu na cidade AB, será o delegado 

daquele local que terá a competência para investigar os fatos. 

 

1.3 VALOR PROBATÓRIO DAS PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL – 
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA 
 

O inquérito possui apenas valor informativo para a propositura da ação penal, 

entretanto, nele podem ser promovidas provas periciais que, embora sejam produzidas 

sem a presença do investigado, contém em si maior dose de veracidade, uma vez que 

nelas possuem maiores fatores de ordem técnicas. Conforme diz Mirabete33: “nessas 

circunstâncias têm elas valor idênticos aos das provas colhidas em juízo”. 

Considerando que os elementos do inquérito policial não são colhidos na 

presença de um juiz de Direito, e com a aplicação total dos princípios do contraditório e 

ampla defesa, eles possuem um valor relativo, podendo ser refeitos em juízo. Dessa 

maneira pensa Capez34 quando afirma que: “no entanto, tem valor probatório, embora 

relativo, haja vista que os elementos de informação não são colhidos sob a égide do 

contraditório e da ampla defesa, nem tampouco na presença do juiz de direito”. 

Contudo, Lopes Junior35 pensa de forma diversa, afirmando que: “a valoração 

probatória dos atos praticados e elementos recolhidos no curso do inquérito policial é 

extremamente problemática”, posteriormente se posiciona no sentido de que:  

 

Alguma doutrina aponta que os atos do inquérito policial valem até prova 
em contrário, estabelecendo uma presunção de veracidade não prevista 
em lei. O art. 12 do CPP estabelece que o IP acompanhará a denúncia 
ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra. Qual o 
fundamento de tal disposição? Não é atribuir valor probatório aos atos 
do IP, todo o contrário. Por servir de base para a ação penal, ele deverá 
acompanhá-la para permitir o juízo de pré-admissibilidade da acusação. 
Nada mais do que isso. Servirá para que o juiz decida pelo processo ou 
não processo, pois na fase processual será formada a prova sobre a 
qual será proferida a sentença.36 

 

Após essa grande crítica e descaso com as provas produzidas durante a fase do 

inquérito policial, justifica a sua posição afirmando que:  

 
33 MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. São Paulo: 10 ed, Atlas S.a, 2000, p. 73. 
34 CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 25. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 120. 
35 LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: 17 ed., Saraiva, 2020, p. 270. 
36 LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: 17 ed., Saraiva, 2020, p. 270. 
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Antes da promulgação do atual CPP, alguns códigos estaduais – como o 
da Capital Federal, segundo aponta ESPÍNOLA FILHO – previam que o 
inquérito policial acompanharia a denúncia ou queixa, incorporando-se 
ao processo e “merecendo valor até prova em contrário”. Provavelmente 
está aqui o vício de origem dessa rançosa doutrina e jurisprudência que 
seguiu afirmando esse valor aos atos do IP, quando o CPP não mais 
contemplava.37 

 

Apesar disso, existem alguns tipos de provas periciais, produzidas durante a 

instrução do inquérito policial, que posteriormente não poderão ser reproduzidas em 

juízo, visto que dependem de vestígios que desaparecem com o tempo, como por 

exemplo: o exame de lesão corporal, as escutas telefônicas, dentre outras provas 

admitidas em direito. Sendo assim, conforme disposto no artigo 15538 do CPP, deixa 

claro que poderá o juiz formar a sua convicção com base nessas provas. 

Posteriormente, Lopes Junior39 deixa o seu posicionamento acerca desse tipo de 

provas afirmando que: 

 

De forma correta, o legislador brasileiro fez ressalvas à exclusão: os 
documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de 
provas ou de antecipação de provas, que deverão ser remetidos para 
apensamento em apartado. 

 

Destarte, o autor deixou claro que as provas não passíveis de repetição poderão 

ser acostadas aos autos do processo, bem como terão sua valoração, e poderão 

também serem utilizadas como embasamento para condenação. 

No presente trabalho será aprofundado a respeito das provas produzidas com a 

escuta telefônica, sendo ela um meio de prova produzido em fase pré-processual e que 

não poderá ser reproduzida em juízo, sendo assim, poderá o juiz fundamentar sua 

condenação com base nessas provas (escuta telefônica/quebra de sigilo telefônico), 

haja vista que possuem maior dose de veracidade. 

 
37 LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: 17 ed., Saraiva, 2020, p. 271. 
38 CPP/Art. 155.  O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório 

judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na 
investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei nº 
11.690, de 2008). 
39 LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: 17 ed., Saraiva, 2020, p. 278. 
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Isto posto, nos próximos tópicos se retratará acerca da interceptação telefônica 

como um meio de obtenção de provas durante a investigação policial, as quais poderão 

serem utilizadas na fase processual. 

 

2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DA INVIOLABILIDADE DO SIGILO TELEFÔNICO 
 

As constituições brasileiras, a partir do Império, sempre garantiram o sigilo de 

correspondência e das comunicações de forma “aparentemente” absoluta. Isso porque, 

especificadamente, o texto constitucional de 1937, em seu art. 122, inciso VI, admitia 

exceções determinando a “inviolabilidade de domicílio e de correspondência, salvo 

exceções expressas em lei”40. 

O sigilo da correspondência era interpretado em sentido amplo, de modo a 

amparar a correspondência telefônica e a telegráfica, que só passaram a merecer 

proteção expressa a partir do texto constitucional de 1976, com redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 01, de 17 de outubro de 1969, que dispunha em seu artigo 

153, §9: “É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas e 

telefônicas”41.  Salvo em hipóteses de estado de sítio ou em medidas de emergências.  

Antes do atual texto constitucional, a Carta Magna assegurava o sigilo das 

comunicações sem qualquer restrição ou ressalva. Vigorava ainda, paralelamente a 

esta, o art. 57 do Código Brasileiro de Telecomunicações, qual seja, Lei nº 4.117/62, 

que dispunha: 

 

Art. 57. Não constitui violação de telecomunicação: I - A recepção de 
telecomunicação dirigida por quem diretamente ou como cooperação 
esteja legalmente autorizado; II - O conhecimento dado: a) ao 
destinatário da telecomunicação ou a seu representante legal; b) aos 
intervenientes necessários ao curso da telecomunicação; c) ao 
comandante ou chefe, sob cujas ordens imediatas estiver servindo; d) 
aos fiscais do Govêrno junto aos concessionários ou permissionários; e) 
ao juiz competente, mediante requisição ou intimação deste.42 

 
40 BRASIL. [Constituição de 1937]. Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 10 de novembro 
de 1937. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao37.htm. Acesso 
em: 19 ago. 2020. 
41 BRASIL. Emenda constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969. Edita o novo texto da Constituição 
Federal de 24 de janeiro de 1967. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm. Acesso em: 
19 ago. 2020. 
42 BRASIL. Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962. Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/cciViL_03/LEIS/L4117.htm. Acesso em 19 ago. 2020. 



14 

 

 

 

Na disposição do art. 57, acima mencionado, combinado com o artigo 56, §2º, 

ambos do Código Brasileiro de Telecomunicações, somente seria possível a quebra de 

sigilo e de dados telefônicos, desde que realizada pelos serviços oficiais, mediante 

requisição da autoridade judiciária competente. Esta deveria conter caráter 

eminentemente cautelar, obrigando-se ao juiz, observar todos os requisitos das 

medidas cautelares em geral, quais sejam periculum in mora43 e o fumus boni iuris44. 

Também seria admissível em face da ocorrência de crimes particularmente graves, 

havendo motivação da ordem judicial. 

A CF assegura o sigilo das telecomunicações nos termos do artigo 5º, inciso XII: 

 

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações 
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último 
caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer 
para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.45 

 

Ocorre que, como se observa em Gomes e Cervini, com o assentimento de tal 

disposição constitucional, a sociedade brasileira ficou diante de certa fragilidade quanto 

a insegurança que tal liberdade causava. Assim dispõe: 

 

Ausência de um regime jurídico adequado (embora isso fosse 
constitucionalmente exigido), omissão legislativa, autorizações judiciais 
“controvertidas” (para se dizer o mínimo), incursões duvidosas no âmbito 
da intimidade de incontáveis pessoas, desrespeito em consequência a 
vários direitos fundamentais, insegurança jurídica, frustração da 
atividade persecutória, etc., foram as características do direito brasileiro, 
no que concerne às interceptações telefônicas, no período que vai de 
1988 a julho de 1996.46 

 

Nesse mesmo período, surgiram também dúvidas em relação a aceitação ou não 

do art. 57 do Código Brasileiro de Telecomunicações, que poderia - ou não - ser 

 
43 Periculum in mora, significa “perigo da demora”. É o risco de decisão tardia, perigo em razão da 
demora. Expressa que o pedido deve ser julgado procedente com urgência ou imediatamente suspenso o 
efeito de determinado ato ou decisão, para evitar dano grave e de difícil reparação. 
44 Fumus boni juris é a expressão latina que significa sinal de bom direito ou aparência de bom direito. 
Também pode ser usado no sentido de que "onde há fumaça há fogo", assim fica a impressão de que se 
há indícios, haverá crimes ou ilícitos civis. 
45 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 
Federal: Centro Gráfico, 1988. 
46 GOMES, Luiz Flávio; CERVINI, Raul. Interceptação telefônica: lei 9.296, 24.07.96. Revista dos 
Tribunais, São Paulo, 1997, p. 90. 
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recepcionado pelo art. 5º, inciso XII, da CF, e não sendo, seria necessário a criação de 

uma norma regulamentadora, afim de que pudesse complementar os termos do texto 

constitucional. Assim sendo: 

 

Após opiniões e pronunciamentos judiciais divergentes, o Supremo 
Tribunal Federal, em decisão proferida no Habeas Corpous 73.351-4 
SP, julgado em 09 de maio de 1996, conclui não estar aludido o 
dispositivo recepcionado, dependendo, pois, o texto constitucional de lei 
específica para tornar-se eficaz, de modo que a partir de 1988, por falta 
de regulamentação, e até a edição de norma legal específica, não se 
admitiria a interceptação em nenhum caso.47 

 

No Supremo Tribunal Federal (STF), sempre prevaleceu o entendimento de que 

o art. 57, da Lei 4.117/62, não foi recepcionado pela Carta Magna de 1988. Partindo, 

então, da premissa de que o referido Código Brasileiro de Telecomunicações 

efetivamente não fora recepcionado pela CF em vigência, num dos expressivos debates 

ocorridos na Suprema Corte brasileira, a questão foi objeto citado, várias vezes, pelo 

ministro Sepúvelda Pertence, em decisão ao Habeas Corpus 69.912-0 RS48, no qual 

relata: 

 

Não atende às exigências constitucionais, porque não descreve as 
hipóteses e a reforma de interceptação. Em consequência, toda 
autorização judicial seria inválida; a prova colhida seria ilícita e 
inadmissível, nos termos do art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, 
sendo única no processo, leva à sua nulidade.49 

 

Por conseguinte, revelou também a questão das provas derivadas da prova 

ilícita, concluindo pela sua inadmissibilidade. Em 24 de julho de 1996, houve a sanção 

da Lei 9.296/9650, a qual trouxe regulamentação ao inciso XII, parte final do art. 5º, da 

CF. Logo, as interceptações telefônicas realizadas antes de sua criação não teriam 

validade, em razão ao princípio tempus regit actum, no qual “o ato deve ser regido pela 

 
47 GRECO FILHO, Vicente. Interceptação telefônica: considerações sobre a lei n. 9.296/96, 24 de julho 
de 1.996. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 04. 
48 http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=80349 
49 GOMES, Luiz Flávio; CERVINI, Raul. Interceptação telefônica: lei 9.296, 24.07.96. Revista dos 
Tribunais, São Paulo, 1997, p. 91. 
50 BRASIL. Lei nº. 9.296, de 24 de julho de 1996. Regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5° da 
Constituição Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9296.htm>. Acesso em: 20 
ago. 2020. 
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lei ao seu tempo”. O Código Brasileiro de Telecomunicações, não fora recepcionado, 

porque ainda não havia sido regulamentado o inciso XII, do art. 5º, da CF. 

A prova colhida com violação às normas constitucionais que tutelam o direito à 

intimidade (art. 5º, inciso XII, CF) configuram, inequivocamente, prova “ilícita” e, por isso 

mesmo, inadmissível (art. 5º, inciso LVI, CF). E assim sendo, prova ilícita não resulta 

“legitimada” por lei posterior. 

Nesse sentido, a Lei 9.296/1996, regulamentou o inciso XII, do art. 5º, da CF, 

cuja nova redação disciplina a interceptação das comunicações telefônicas para fins de 

investigação criminal e de instrução processual penal. Entretanto, se ao tempo em que 

fora autorizada, em determinados casos, a interceptação telefônica, não havia lei 

“reguladora” do inciso XII do art. 5º da Constituição Federal, onde fica evidente a 

violação do princípio da legalidade. 

Portanto, a lei é uma garantia para todos, porque é ela fixa os limites para os 

respectivos direitos. Qualquer restrição a um direito fundamental só terá validade se 

houver previsão em lei. Nula e inadmissível a interceptação telefônica, por não atender 

ao princípio da legalidade. Toda prova colhida por força da interceptação telefônica 

antes da Lei 9.296/1996 é ilícita e inadmissível. Sendo as interceptações, até os dias 

atuais, regidas por esta lei. 

 

2.1 A CONSTITUIÇÃO DE 1988 E A QUEBRA DO SIGILO E DADOS TELEFÔNICOS  

 
A CF assegura em seu artigo 5º, inciso XII51, a possibilidade de quebra de sigilo 

das comunicações telefônicas, por ordem judicial ou nas hipóteses e forma que a lei 

prescrever, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Somente 

na seara dessas diretrizes é que as quebras de sigilo serão lícitas, e consequentemente 

o seu resultado será admissível como prova. 

Vale destacar que o direito fundamental ao sigilo das comunicações e dados 

telefônicos são limitados, não podendo estes, sobrepor-se de maneira absoluta a todos 

os restantes interesses dignos da tutela jurídica, por mais relevantes que se mostrem. 

 
51 CF/Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XII - é inviolável o sigilo da 
correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no 
último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação 
criminal ou instrução processual penal. 
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Todos direitos fundamentais, ao entrarem em conflito com outros direitos fundamentais, 

devem-se ser colocados em uma rota de ponderação, prevalecendo aquele de maior 

relevância. Nesse sentido, afirma Lima: “Com efeito, as garantias fundamentais não são 

– e nem poderiam ser – absolutas, notadamente quando se constata que, sob a 

roupagem de ‘garantias’, são muitas vezes invocadas por criminosos de modo a 

camuflar práticas delituosas”52. 

Evidentemente, para que seja decretada e utilizada como prova lícita no 

processo penal, é necessário que haja decisão judicial devidamente fundamentada, sob 

pena de ser reconhecida como prova ilícita. 

 

2.2 DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA 
 

A capacidade de comunicação via diversos meios evolui a cada dia, tendo em 

vista a capacidade evolutiva do homem, sendo assim, a legislação referente a tal coisa, 

deve necessariamente evoluir. Com isso, a Polícia como sendo um dos primeiros 

órgãos de aplicação da lei, e o braço do Estado mais próximo a sociedade, deve 

acompanhar tal evolução para proteger a sociedade, realizando então, a interceptação 

telefônica para a obtenção de indícios e materialidade de delitos. 

Basicamente, a interceptação é quando ocorre a captação de uma comunicação 

alheia por um terceiro, sem que as partes interlocutoras tenham o conhecimento. Assim 

afirma Freitas Júnior, Jorge e Garzella53: 

 

Em sentido estrito, interceptação telefônica ocorre quando há captação 
de comunicação alheia por terceiro, sem o conhecimento dos 
interlocutores. Exemplo: cinco criminosos envolvidos com o tráfico de 
drogas se comunicam e, um policial, em razão de ordem judicial 
autorizativa da interceptação telefônica, sem conhecimento dos 
interlocutores, recebe, em tempo real, o conteúdo daquelas conversas. 

 

No mesmo sentido pensa Lima54, o qual afirma que interceptar uma comunicação 

telefônica não quer dizer impedi-la, deixando claro ainda que a expressão deve ser 

compreendida como o ato de captar a comunicação telefônica alheia. 

 
52 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. Salvador: 8. ed., rev., ampl. e 
atual., JusPodivm, 2020, p. 187. 
53 FREITAS JÚNIOR, Adair Dias de; JORGE, Higor Vinicius Nogueira; GARZELLA, Oleno Carlos Faria. 
Manual de interceptação telefônica e telemática. Salvador: Juspodvm, 2020, p. 28. 
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Vale destacar que, a interceptação telefônica é distinta da chamada escuta 

telefônica, sendo que a interceptação ocorre quando não há o conhecimento de um dos 

interlocutores, e a escuta ocorre quando há o conhecimento de um dos interlocutores 

da conversa. 

 
2.3 DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA COMO MEIO DE OBTENÇÃO DE PROVA 

 

A busca por elementos de indícios e materialidade de crime não tem sido uma 

tarefa fácil com as inovações tecnológicas, tendo em vista que a tecnologia evolui para 

dinamizar os trabalhos desenvolvidos. Contudo, também é utilizada nas práticas 

delitivas, dificultando o trabalho policial, que antes era apenas diligenciar no local, coisa 

que agora as diligências são realizadas em aparelhos de telefones, tablets, 

computadores, dentre outros objetos computacionais. 

A interceptação telefônica é um meio de obtenção de prova, isto em decorrência 

do inciso XII, do art. 5º da CF, haja vista que, nas garantias constitucionais, o sigilo de 

dados e das comunicações telefônicas é inviolável, salvo quando houver fundamentada 

ordem judicial, nos termos da Lei 9.296/1996. 

Tal meio probatório, tem o objetivo de produzir elementos informativos em 

investigação criminal e provas em instrução processual penal, condicionadas a sua 

validade, sob segredo de justiça e autorização prévia. 

A justificativa legal para o pedido de interceptação telefônica, é de que as provas 

produzidas com esse meio investigativo não poderão ser feitas por outros meios 

disponíveis, e também não será igualmente eficaz. 

É importante destacar que não é admitida a interceptação telefônica para 

processo civil, ou procedimentos administrativos, apenas para instrução criminal, 

contudo, o resultado da interceptação poderá ser emprestado e ser utilizado como 

elemento probatório em tais situações, assim, conforme decidido no Superior Tribunal 

de Justiça (STJ) no RM 28.774/DF.55 

 
54 LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada. Salvador: 5. ed., Juspodivm, 
2017. 
55 http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=11549981 
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É possível asseverar que as provas produzidas por meio de interceptação 

telefônica possuem um caráter totalmente fidedigno, bem como podem ser utilizadas 

pelo magistrado para fundamentar a condenação dos investigados. 

 

2.4 DOS REQUISITOS PARA A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA 
 

A legislação é clara quando trata dos requisitos para a autorização da 

interceptação telefônica, sendo necessário a existência de um Inquérito Policial, ou até 

mesmo um procedimento investigativo do Ministério Público, que tenha indícios 

razoáveis de autoria em crime, bem como que o agente seja imputável. Ainda é 

necessário que não tenha outros meios para constituir tais provas, e que o crime objeto 

de investigação, seja punido com pena de reclusão. 

A Lei 9.296/1996, trata de todos os requisitos necessários ao deferimento da 

interceptação telefônica na redação dos incisos do art. 2º, conforme verificado abaixo: 

 

Art. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas 
quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses: I - não houver indícios 
razoáveis da autoria ou participação em infração penal; II - a prova 
puder ser feita por outros meios disponíveis; III - o fato investigado 
constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção. 
Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a 
situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação 
dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente 
justificada.56 

 

Com isso, é claro e objetivo o que a lei solicita que tenha de forma anterior ao 

pedido. 

 

2.5 DO PROCEDIMENTO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA 

 

Dispõe o art. 3º da Lei 9.269/1996, que a interceptação telefônica poderá ser 

determinada pelo juiz mediante ofício ou a requerimento da autoridade policial durante 

a fase da investigação criminal, ou até mesmo pelo representante do Ministério Público. 

A princípio, observa-se que no processo legal que, somente o juiz competente 

poderá determinar a interceptação telefônica, sendo a figura que controla a legalidade 

 
56 BRASIL. Lei nº. 9.296, de 24 de julho de 1996. Regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5° da 
Constituição Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9296.htm>. Acesso em: 20 
ago. 2020. 
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da medida. Em segundo plano, esse controle judicial é feito antes da interceptação. 

Posteriormente, em nenhuma hipótese, ainda que seja o caso de urgência, poderá a 

autoridade policial ou o Ministério Público, determinar a interceptação e submetê-la ao 

posterior controle de legalidade. 

Observa Gomes e Cervini que: 

 

Nos dias em que não existe expediente forense, deve ser procurado o 
juiz do ‘plantão’. O crime não tem hora certa, por isso, para que não haja 
negação da tutela judicial, sempre um juiz há de estar a disposição, em 
razão do sistema fixado.57 

 

Conforme descreve o artigo supracitado, “a interceptação poderá ser 

determinada pelo juiz”, se presente todos os pressupostos e requisitos de 

admissibilidade, os quais foram trabalhados no tópico anterior, impõe-se o “dever” de o 

juiz determiná-la. Por outro lado, ausente qualquer requisito legal, motivadamente, não 

será deferida a medida. É importante salientar que se presentes os requisitos e o juiz 

não determinar a interceptação, caberá ao Ministério Público a imposição de um 

Mandado de Segurança. 

O procedimento legal concede ao juiz de determinação da interceptação a 

requerimento da autoridade policial, na investigação criminal, ou do representante do 

Ministério Público, que poderá requerer a interceptação a qualquer momento, durante a 

investigação criminal ou durante a instrução processual penal. Desta alegação, é 

relevante a observação de Gomes e Cervini: “Quanto à autoridade policial, certo é que 

seu pedido só é pertinente ‘durante a investigação criminal’. De se observar que a lei 

não exige ‘inquérito policial’ instaurado’, basta investigação em curso”58. 

 

2.6 DO PEDIDO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA 

 

Em análise ao art. 4º da Lei 9.296/199659, observa-se que o mesmo possui um 

conteúdo restrito em relação aos requisitos de admissão do pedido de interceptação, 

 
57 GOMES, Luiz Flávio; CERVINI, Raul. Interceptação telefônica: lei 9.296, 24.07.96. Revista dos 
Tribunais, São Paulo, 1997, p. 197. 
58 GOMES, Luiz Flávio; CERVINI, Raul. Interceptação telefônica: lei 9.296, 24.07.96. Revista dos 
Tribunais, São Paulo, 1997, p. 197. 
59 Art. 4º O pedido de interceptação de comunicação telefônica conterá a demonstração de que a sua 
realização é necessária à apuração de infração penal, com indicação dos meios a serem empregados. § 
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quais sejam, a demonstração de que a sua realização é necessária à apuração da 

infração penal e a indicação dos meios a serem empregados. São exigências mínimas, 

tendo em vista que o pedido deve ser formulado de forma mais completa. A medida 

está relacionada ao periculum in mora, ou seja, risco para a tutela de um direito, a 

segurança no caso. A necessidade se revela pela inexistência de outros meios 

disponíveis para a obtenção de prova. O requerente, autoridade policial ou Ministério 

Público, deverá necessariamente demonstrar a necessidade da interceptação, sendo 

que sem essa demonstração, o pedido poderá ser indeferido. 

Ressalva também faz a lei, para a indicação dos meios a serem empregados, ou 

seja, quais são os motivos da escolha e como funcionam; qual o tipo do aparelho ou 

tecnologia será utilizada e como funcionam; se serão ou não requisitados os serviços 

especializados; como vai se dar a gravação e de que forma será executada a captação 

da comunicação. 

Quanto a formalidade, o pedido de interceptação deverão ser formulados, em 

regra, por escrito, podendo o juiz admitir o pedido verbal, o qual posteriormente, deverá 

ser reduzido a termo, desde que não esqueça que a quebra de sigilo das comunicações 

é uma exceção. Desta forma, a lei, cautelosamente, exige do juiz a verificação da 

presença dos pressupostos que autorizam a interceptação, quais sejam, fumus boni 

iuris e periculum in mora. Sem tais pressupostos, não poderá haver a autorização 

judicial. 

A Lei prevê o prazo máximo de vinte e quatro horas para decidir o pedido, sendo 

facultado ao mesmo em prazo inferior, o até mesmo, de forma imediata. 

 

2.7 DA DECISÃO JUDICIAL 

 

A exigência legal de fundamentação é requisito essencial para salvaguardar o 

direito a intimidade. Deve o juiz analisar os pressupostos e os requisitos da 

interceptação, havendo estrita observância e legalidade, tendo em vista a quebra de 

sigilo ser medida excepcional. Assim, sua motivação deve ser exaustiva, razoável, 

 
1° 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. § 2° O juiz, no prazo máximo de vinte e quatro horas, decidirá sobre o pedido. 
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convincente, ponderada o proporcional, tudo conforme determinado na redação do art. 

5º da Lei 9.296/1996: 

 

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.”60 

 

Quando houver irregularidade, excesso na execução da medida, encontro fortuito 

de fatos sem conexão com o que investiga, poderá ser nula a interceptação telefônica. 

No mesmo sentido, ao exigir a fundamentação da decisão, sob pena de nulidade, o art. 

5º obriga também que seja indicado a forma da execução da diligência. 

Se reconhecida a nulidade da autorização judicial, nenhum valor possui a prova 

obtida, sendo considerada ilícita, e tudo se derivou da interceptação viciada, conforme 

instituto da prova ilícita derivada, também não possuirá valor algum.  

Previsto ainda no artigo acima mencionado, o prazo máximo para a 

interceptação será de 15 (quinze) dias, prorrogável por prazo de igual período, desde 

que haja a comprovação da indispensabilidade do meio de prova, e pedido 

fundamentando tal indispensabilidade, contudo, o juiz não pode nem autorizar, nem 

tampouco renovar a interceptação “de ofício”. 

O prazo tem início no dia em que se iniciou a interceptação telefônica, 

computando-se o dia do começo, por ser medida restritiva de direito constitucional.  

Ainda sobre a possibilidade de renovação, Gomes e Cervini explicam: 

 

A interceptação telefônica é medida excepcional e tem por fundamento a 
sua necessidade para a obtenção de uma prova. O fundamental, assim, 
não é tanto a duração da medida, senão a demonstração inequívoca da 
sua indispensabilidade. Enquanto indispensável, enquanto necessária, 
pode ser autorizada. A Lei não limitou o número de vezes, apenas exige 
a evidenciação da indispensabilidade. É o prudente árbitro do Juiz que 
está em jogo. Mais tecnicamente falando: é a proporcionalidade. No 
instante em que se perceber que a interceptação já não tem sentido, 
desaparece a proporcionalidade. Logo, já não pode ser renovada. E se 
for, é nula.61 

 
60 BRASIL. Lei nº. 9.296, de 24 de julho de 1996. Regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5° da 
Constituição Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9296.htm>. Acesso em: 20 
ago. 2020. 
61 GOMES, Luiz Flávio; CERVINI, Raul. Interceptação telefônica: lei 9.296, 24.07.96. Revista dos 
Tribunais, São Paulo, 1997, p. 219. 
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2.8 DA FASE EXECUTIVA DA INTERCEPTAÇÃO 

 

Fase regulada pelos artigos 6º e 7º da Lei 9.296/9662, sendo que, após deferido o 

pedido, deverá a autoridade policial conduzir a interceptação telefônica. 

O investigado, não tendo qualquer conhecimento de tal procedimento, não terá a 

oportunidade de qualquer manifestação sobre o caso, nem tampouco interpor recurso 

sobre o caso. Porquanto, ao serem concluídas as diligências, a ele será levantado o 

sigilo, podendo, só então, valer-se de Habeas Corpus para impugnar a prova colhida, 

caso tenha havido alguma nulidade.  

Conforme determinado no art. 6º, somente a autoridade policial detém a função 

de conduzir os procedimentos operacionais da interceptação. Porém, ter o controle 

operacional da medida não significa estar autorizado a prática de abusos. Não pode 

haver excesso na execução da interceptação, sob pena de violação ao princípio da 

proporcionalidade que, para o legislador, vigora tanto em face do juiz, quanto em face 

do executor da medida. Já o controle probatório e legal, são de responsabilidade do 

juiz. Tudo deve ser concretizado do acordo como que for determinado por ele. 

Partindo deste princípio, o Ministério Público, embora deva ser, obrigatoriamente 

cientificado dos procedimentos, sob pena de nulidade das operações, não tem a 

faculdade de conduzi-las, tendo em vista ser uma tarefa exclusiva da autoridade 

policial, que para dar cumprimento à medida, poderá requisitar serviços técnicos e 

especializados para as concessionárias de serviços públicos. Havendo esta requisição, 

não poderá insurgir-se contra ela o concessionário público, pois tal formalidade não 

permite recusa, devendo ser cumprida, aliás, de forma gratuita. 

Durante o procedimento, ao ocorrer a gravação, deverá ser determinada a sua 

transcrição, para então, utilizá-la como meio de prova. Isto deriva do fato de que a 

gravação é o resultado de uma operação técnica, captação da comunicação. Fonte de 

 
62 Art. 6° Deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os procedimentos de interceptação, dando 
ciência ao Ministério Público, que poderá acompanhar a sua realização. 
§ 1° No caso de a diligência possibilitar a gravação da comunicação interceptada, será determinada a 
sua transcrição. 
§ 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. 
§ 3° Recebidos esses elementos, o juiz determinará a providência do art. 8º, ciente 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. 
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prova é a comunicação. A gravação somente certifica a existência dessa fonte, mas 

não é por si só, meio de prova. Além dessa forma documental de prova, a interceptação 

pode valer-se também por meio de prova testemunhal, ou seja, pela oitiva de quem 

realizou tal medida. Por isso a necessidade de transcrevê-la. 

O auto circunstanciado, ora previsto, poderá servir como outro meio de prova 

documental, devendo conter o resumo das operações realizadas, incluindo o modelo de 

operação, o tempo de duração, e descrição do telefone interceptado, qual foi o 

resultado obtido, se houve “encontro fortuito” etc. Ele confirma a veracidade da 

operação realizada. 

Na questão das gravações originais preservadas, Avolio63 observa: devem ser 

preservadas, também as gravações originais (é dizer, a documentação da operação 

técnica de captação da comunicação). Não pode a autoridade policial encaminhar ao 

juiz tão-somente cópia dessas gravações. São relevantes os originais, porque caso haja 

qualquer questionamento a respeito da “autenticidade” da prova, servirão para futuro 

exame (espectograma de voz, por exemplo, que hoje é feito com auxílio de 

computadores). Uma coisa, assim, é a admissibilidade da prova, outra bem diferente é 

a sua autenticidade, e, por último, distinta é a sua validade para a formação do juízo da 

convicção. O meio probatório resultante da interceptação, caso tenham sido 

observados os requisitos legais, é admissível em juízo, podendo a mesmo ser 

questionada a autenticidade de voz. 

Mesmo sendo autêntica de qualquer modo, algo diferente é o seu valor probante, 

que dependerá de apreciação do Juiz e conformidade com as demais provas colhidas64. 

 

3 CONCLUSÃO 
 

Após a análise sobre o instrumento utilizado pela Polícia na fase de investigação 

policial, fora possível tomar conhecimento que o Inquérito Policial é um instrumento de 

fase pré-processual, o qual junta apenas elementos informativos acerca de uma 

possível ocorrência delituosa, cabendo ao juiz, analisar os elementos e provas 

 
63 AVOLIO, Luiz Francisco Torquato. Provas Ilícitas: interceptações telefônicas e gravações clandestinas, 
atualizada em face da lei 9.296/96 e da jurisprudência. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2ed., 1999, 
96. 
64 AVOLIO, Luiz Francisco Torquato. Provas Ilícitas: interceptações telefônicas e gravações clandestinas, 
atualizada em face da lei 9.296/96 e da jurisprudência. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2ed., 1999, p. 
96. 
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apresentadas no Inquérito Policial, sendo que as provas produzidas nesta fase, são em 

si, informativas, podendo ser refeitas em juízo. Contudo, se a prova não for passível de 

refazimento, o magistrado pode utilizar daquela prova para embasar a condenação. 

Sobre os aspectos da interceptação telefônica, em sentido genérico, observa-se 

que este instituto é a captação de uma comunicação entre duas pessoas, executada 

por um terceiro, podendo ela ser lícita e admissível no processo, quando legalmente 

obtida, podendo servir como fonte de prova, somente nos casos de investigação 

criminal ou instrução no processo penal. A comunicação em si, já é fonte de prova, 

porque dela se demonstra a comprovação de um delito ou do envolvimento de uma 

pessoa num determinado delito. 

Diante de uma análise bibliográfica, foi possível concluir ainda que, a finalidade 

da interceptação telefônica é a obtenção de uma prova que se materializa de forma 

documental, com a transcrição no chamado “auto circunstanciado”, ou através de um 

depoimento, como prova testemunhal. Estes meios probatórios irão fixar os fatos do 

processo e serão avaliados em face da valoração do juiz, de tal forma a legitimar uma 

decisão judicial, seja frente as partes, seja frente a universalidade de pessoas. Nesse 

sentido, é imprescindível que o resultado da interceptação deva revestir-se de forma 

documental. Lavra-se o auto, ainda que a interceptação não tenha obtido êxito. Vale 

destacar que o sigilo das comunicações telefônicas só pode ser quebrado mediante 

autorização judicial. Porquanto, não basta que seja qualquer juiz competente, mas juiz 

competente da ação principal. 

A decisão judicial deverá ser fundamentada, de acordo com a observância dos 

pressupostos e da legalidade da interceptação, visto tratar-se de requisito essencial 

para salvaguardar o direito a intimidade, limitando o prazo máximo de quinze dias para 

a realização da interceptação. Pode esta ser renovável por igual tempo, desde que haja 

comprovada a sua indispensabilidade como meio de prova, e a inexistência de outros 

meios disponíveis, contudo, cada pedido de renovação, deverá ser devidamente 

fundamentado. 

Foi possível saber ainda que somente a autoridade policial poderá conduzir os 

procedimentos operacionais de interceptação telefônica, devendo, pois, dar ciência ao 

Ministério Público, para que acompanhe toda a sua realização. Poderá ainda, requisitar 
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serviços técnicos especializados para efetivar o cumprimento da medida. É nesta fase 

que deverá ser lavrado o auto circunstanciado. 

Diante do estudo acima elencado e conforme todas as análises bibliográficas, 

observa-se que o Inquérito Policial, tem em si, uma função informativa, e ainda as 

provas produzidas nesta fase poderão ser passíveis de refazimento. Contudo, há uma 

prova que o juiz poderá se basear para a aplicação da pena, bem como ter uma 

valoração mais alta, que são as provas geradas pela interceptação telefônica, tendo em 

vista que as mesmas não são passíveis de refazimento em fase processual. 

A interceptação telefônica poderá ser considerada a prova com mais alta 

valoração, visto que todo o documento que fora colhido na investigação policial, não 

tem a possibilidade de refazimento, com isso, verifica-se que é de suma importância 

que, em casos de crimes graves, dentre eles os crimes contra a vida, ou ainda o crime 

de tráfico de drogas, seja decretada a quebra de sigilo e dados telefônicos, bem como a 

interceptação telefônica, afim de que sejam materializadas as provas no Inquérito 

Policial. Tal medida se vê totalmente necessária para as investigações, tendo em vista 

que o mundo do crime, hodiernamente, é movido com as tecnologias, não sendo total 

eficaz trabalho de campo realizado por policiais. 

Portanto, nada mais a ser elencado no presente trabalho, cabendo a Doutrina 

explicitar melhores definições e, a jurisprudência, a melhor aplicação da lei, observados 

os critérios de um possível conflito entre as exigências da segurança e do direito da 

defesa, sempre na busca de um ponto de equilíbrio que harmonize a necessária luta 

contra a criminalidade, com os valores de um processo penal respeitoso a dignidade 

humana. 
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