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RESUMO

ARANTES FILHO, Marcio Geraldo Britto.  A interceptação de comunicação entre pessoas  

presentes  como  meio  de  investigação  de  prova  no  direito  processual  penal  brasileiro. 

Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011, 

326 p.

As  comunicações  entre  pessoas  presentes  são  tuteladas  na  Constituição  brasileira,  como 

decorrência da liberdade de manifestação do pensamento, do direito à intimidade e à vida 

privada, da inviolabilidade do domicílio e do direito a não autoincriminação. Embora sejam 

constitucionalmente  tuteladas,  as  comunicações  entre  pessoas  presentes  podem  ser 

restringidas,  desde  que  sejam  observadas  as  exigências  de  reserva  de  lei,  de  reserva  de 

jurisdição e de proporcionalidade. A interceptação de comunicação entre pessoas presentes é 

meio de investigação de prova, que, por meio de restrição a direitos e garantias fundamentais, 

visa  a  descoberta  de  fontes  de  prova  para  a  persecução  penal.  Trata-se  de  instrumento 

processual que consiste em atividade de captação e de registro de comunicação entre pessoas 

presentes de caráter reservado, por um terceiro, com o emprego de meios técnicos, utilizados 

em operação oculta e simultânea à comunicação, sem o conhecimento dos interlocutores ou 

com o conhecimento de um ou de alguns deles. A interceptação domiciliar e a interceptação 

ambiental são espécies de interceptação de comunicação entre pessoas presentes. O objeto e o 

caráter insidioso desta modalidade de interceptação impõem a necessidade de uma disciplina 

jurídica autônoma, sob enfoques da admissibilidade e do procedimento probatório, que devem 

ser previstos em lei precisa e clara.

Palavras-chave: Meios de investigação de prova. Interceptação de comunicação entre pessoas 

presentes. Interceptação domiciliar. Interceptação ambiental.



SUMMARY

ARANTES  FILHO,  Marcio  Geraldo  Britto.  The  interception  of  communications  between 

present people as means of investigation of evidence in the Brazilian criminal procedural law. 

Dissertation (Master) – Law University at the University of São Paulo, São Paulo, 2011, 326 

p.

The  communications  between  present  people  are  protected  by  the  Brazilian  Constitution, 

arising out of the freedom of expression of ones thoughts, the right to intimacy and privacy, 

the  dwelling  defense  and  by  the  right  not  to  produce  self-incrimination.  Despite  being 

protected constitutionally, the communications between present people can be restricted as 

long as in accordance with the demands in reserve of law, in reserve of jurisdiction and of 

proportionality.  The  communications  interception  between  present  people  is  a  means  of 

investigation of evidence, which by means of restriction of rights and fundamental guarantees, 

objectives uncovering the sources of evidence for accusatory procedure. It is a question of 

procedural tool which consists in the activity of registering and recording communications 

between present people with secretive nature,  by a third person, with the use of technical 

means,  applied  in  concealed  action  and  concurrent  to  the  communication  without  the 

knowledge  of  the  interlocutors  or  just  the  knowledge  of  one  or  few  of  them.  Dwelling 

-interception  and  surrounding-interception  are  types  of  interception  of  communications 

between  present  people.  The  object  and  deceitful  nature  of  this  modality  of  interception 

imposes  the  need  of  an  autonomous  juridical  regulation,  under  the  perspectives  of 

admissibility and of probatory procedure, which must be foreseen by clear and precise law.

Key  terms:  Means  of  investigation  of  evidence.  Interception  of  communications  between 

present people. Dwelling -interception. Surrounding-interception.



INTRODUÇÃO

1. A importância do tema

Investigar a existência de provas de uma suposta ocorrência de crime: uma tarefa que 

propicia a elaboração de soluções justas no desenrolar da persecução penal. Muito se evoluiu, 

na história do processo penal, quanto a admissibilidade de métodos para pesquisa de fontes 

probatórias,  entre  os  quais  se  destacam  os  meios  de  investigação  de  prova,  também 

denominados meios de pesquisa de prova ou meios de obtenção de prova.

Reconhece-se a existência de antecedente dos mencionados meios na Antiguidade. A 

proteção do domicílio já era prevista na Lei das XII Tábuas, servindo de anteparo para busca 

desmedida de fontes de prova.1 Mas não se pode olvidar a errônea consideração, como formas 

de “obtenção” de prova, de técnicas processuais que com eles em nada se assemelham. Em 

interrogatório, utilizou-se de meios coercitivos para obrigar o réu a falar, visando a se “obter” 

como prova a confissão do acusado, então tarifada como prova-mor, regina probationum.2

Diante da constatação da equivocada admissão de uma busca desmedida de provas, 

especialmente  em  sistemas  processuais  inquisitivos,  firmou-se  a  moderna  concepção  da 

existência  de limites  para a  atividade estatal  de investigação,  decorrente  do resguardo de 

direitos e garantias fundamentais decorrentes da dignidade da pessoa humana, paulatinamente 

afirmados  em  atos  normativos  nacionais  e  internacionais.  Tais  limites  se  equiparam  a 

1 “Pode-se afirmar que os limites e contornos de legalidade das buscas, especialmente a domiciliar, e da tomadia, 
através dos tempos guardam estreita relação com a casa do indivíduo” (Cf. PITOMBO, Cleunice A. Valentim 
Bastos. Da busca e apreensão no processo penal. 2. ed. São Paulo: RT, 2005, p. 23). A ilação da autora se 
fundamenta no n. XV da Tábua VIII “Dos Delitos”, integrante da Lei das XII Tábuas, diploma normativo vigente 
na Antiguidade.
2 Os registros bíblicos que retratam a perseguição de Jesus Cristo revelam nitidamente esta perversa concepção. 
Tal conclusão é extraída dos  Livros do Novo Testamento,  especialmente do  Evangelho de Mateus: Paixão e 
Ressurreição de Jesus (26-28).



instituição de fronteiras para a procura de provas, sob a perspectiva de consecução de uma 

verdade processual.3

Por  outro  lado,  não  se  desconheceu  que  a  tutela  absoluta  de  liberdades  públicas, 

traduzida  na  previsão  de  direitos  e  de  garantias  fundamentais,  poderia  significar  a 

impossibilidade da necessária repressão penal a prática delitivas. A proteção atribuída a bens 

jurídicos pode servir como manto para dificultar a descobertas de fontes de prova. É por este 

motivo  que  surgiu  a  necessidade  de  estruturação  dos  meios  investigação  de  prova,  para 

propiciar a restrição a algumas das liberdades públicas,4 mediante a observância dos demais 

direitos e garantias nelas inseridas.

Atualmente,  pouco  se  dedica  à  regulamentação  dos  aspectos  gerais  dos  meios  de 

investigação de prova. No mais das vezes, os legisladores, nacional e estrangeiro, delineiam a 

disciplina de suas espécies, o que contribui para a divergência observada em jurisprudência. É 

da  doutrina,  nacional  e  estrangeira,  que  se  podem extrair  preciosas  considerações  para  o 

estudo sistemático do tema. Daí a relevância de se examinarem os seus aspectos gerais.

Em princípio, considerada a restrição de direitos fundamentais, admitem-se os meios 

de investigação de prova para investigação de delitos graves, entre os quais estão as ações 

praticadas por por organizações criminosas. 

Ademais, os referidos meios são tidos como instrumentos úteis para a investigação 

pertinente a delitos cuja forma de execução possa ser diferenciada, ainda que não sejam de 

elevada gravidade. São exemplos desta categoria delitiva: a injúria e a ameaça cometida em 

3 Quanto  aos  limites  da  persecução  penal,  FRANCISCO  MUNOZ  CONDE  e  MARCELA  DE  LANGHE 
compartilham as suas reflexões: “El derecho procesal ‘tiene su corazón dividido entre dos grandes amores’: por 
un lado, la misión de investigar  os delitos  y castigar  a los culpables;  por outro,  la de respetar en esa tarea 
determinados princicios y garantías que se han convertido en moderno Estado de derecho en derechos e garantías 
fundamentales del acusado. Esto produce una contradicción difícil  de solucionar: el  respeto a lãs garantías y 
derechos fundamentales del acusado puede suponer y, de hecho, supone efectivamente, un límite a la busqueda 
de la verdad que obviamente ya no puede ser uma verdad a toda costa.” (Presentación. In: ROXIN, Claus.  La 
prohibición de autoincriminación y las escuchas domiciliarias. 1. ed. Buenos Aires: Hammurabi, 2008.p. 10)
4 CLAUS ROXIN salienta  que tais  meios de pesquisa intervêm,  “cada vez mais  enérgicamente  nos direitos 
fundamentais” (Derecho procesal penal.  25. ed. Tradução de Gabriela Córdoba y Daniel Pastor. Buenos Aires: 
Editores Del Puerto, 2003, p. 250).



comunicações.  Em  hipóteses  como  tais,  o  delito  se  perfaz  sob  a  proteção  de  direitos  e 

garantias, o que impõe sua restrição.5

É o interesse em repressão de conduta delitiva que está a possibilitar uma persecução 

penal  diferenciada,  por  se  valer  de  meios  de  obtenção  de  prova  restritivos  de  liberdades 

individuais,  nas  hipóteses  mencionadas.  À sociedade interessa  que sejam repreendidos  os 

responsáveis por prática de infrações penais, independentemente da gravidade atribuída pelo 

legislador.  Por  isto,  impõe-se  a  utilização  de  instrumentos  eficazes  na  investigação  de 

cometimento de delitos.

A compreensão do conceito e da finalidade dos meios de investigação de prova – a 

possível  descoberta de fonte de provas - facilita  diferenciá-los dos meios de produção de 

prova,  sobretudo no  que  se  refere  a  eficácia  probatória  pertinente  a  cada um deles.  E  a 

distinção é importante, porque o contraditório exige a necessidade de participação das partes 

na formação de elementos probatórios que possam estribar decisão sobre o meritum causae.

As interceptações de comunicações são espécies de meios de investigação de prova, 

restritivos da inviolabilidade do sigilo das comunicações. 

Multiplicam-se,  no desenfreado avanço tecnológico,  mecanismos  para captação  das 

diferentes espécies de comunicações: telecomunicações (telefônicas, telegráficas, telemáticas, 

informáticas) e comunicações entre pessoas presentes. 

Efetivamente, é impossível ignorar, sob a perspectiva jurídica, a evolução científica, 

sobretudo porque os citados mecanismos, não raramente, são utilizados, insidiosamente, para 

5 LEONARDO  FILIPPI  esclarece,  ao  examinar  as  espécies  delitivas  em  cuja  investigação  se  admitem 
interceptações de comunicações na lei processual penal italiana, os critérios empregados: um, predominantemente 
quantitativo,  concentrado  na  importância  da  pena  cominada;  outro,  qualitativo,  considerada  as  particulares 
características dos delitos, que tornam as interceptações um instrumento útil e, à vezes, o mais idôneo para a 
investigação  (Intercettazione  di  comunicazioni.  In:  Enciclopedia  Giuridica  –  Istitvto  Enciclopedia  Italiana  
fondata da Giovanni Treccani. Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2001. vol. XVII, p. 3). Em sentido 
semelhante,  cf.:  Cf.  BALDUCCI,  Paola.  Le garanzie nelle  intercettazioni  tra costituzione e legge ordinaria. 
Milano: Giuffrè, 2002 (Studi di diritto processuale penale, raccolti da Giovanni Conso, n. 95), p. 41.



descoberta de fontes de prova.6 Praticam-se, por intermédio deles, verdadeiros atos de devassa 

da intimidade e da vida privada, por vezes, com perfídia do próprio interlocutor-interessado, 

que pode ser autoridade pública, ou particular.

Inserido nos espaços mais recônditos da intimidade e da vida privada, a comunicação 

direta entre duas ou mais pessoas por conversa pode ser captada por instrumentos diversos na 

investigação de prova. Em geral, os instrumentos empregados são minúsculos, programados 

para captar o conteúdo de comunicação. 

Meio extraordinário de investigação de existência de fontes de prova, a interceptação 

de comunicação entre pessoas entre presentes,  também conhecida por  interceptação entre 

presentes ou por  interceptação ambiental, avulta no processo penal, por impor, em elevado 

grau, lindes a inviolabilidade da intimidade e da vida privada. Não basta dizer que seja um 

meio de prova. A incompletude da ilação justifica a indagação: Meio de produção de prova ou 

meio de investigação de prova? A resposta é relevante para delimitação do regime jurídico 

aplicável ao instituto.

Trata-se de matéria da mais alta relevância, pois, tradicionalmente, utilizam-se meios 

insidiosos  para  captação  das  conversas  entre  presentes.  Diante  disso,  expõem-se  aspectos 

íntimos do interlocutor, inclusive manifestações imbuídas da mais forte emoção. Além disso, 

chega-se a divulgar, por vezes, parte das declarações firmadas, que, extraídas das demais e do 

contexto fático, tem significado distinto, por vezes, deturpado.

Veem-se  estimulados,  em tal  prática,  pela  frequente  admissão  de  tais  declarações, 

incluídas aí ditas confissões.7 As declarações feitas em juízo no sentido de que se os dizeres 

6 A doutrina há tempos salienta a relevância do tema: “o problema toma hoje novas dimensões: de um lado existe 
uma tendência no sentido de se ampliarem os meios de prova, quer sob o ponto de vista jurídico quer sob o ponto 
de vista técnico; de outro, estas técnicas modernas, facilitando a descoberta dos fatos através da penetração na 
esfera reservada do homem, colocam em perigo maior um de seus mais invioláveis direitos, o da intimidade” (Cf. 
GRINOVER, Ada Pellegrini.  Liberdades públicas e processo penal: as interceptações telefônicas.  2. ed. São 
Paulo: RT, 1982, p. 94-96). 
7 Mesmo sabendo que, para ser considerada, a confissão deve ocorrer perante autoridade judiciária, não se pode 
olvidar evidente influência no espírito do julgador trazida pela confissão dita extrajudicial.



divulgados  denotavam  outro  significado  no  contexto  geral  da  conversa,  por  serem  dele 

desacompanhadas, não são acreditadas.

A legislação processual  penal  brasileira  “permite”  a  interceptação  ambiental,  como 

espécie de “procedimentos de investigação e formação de prova”, em persecução penal de 

“ações  praticadas  por  quadrilha  ou  bando  ou  organizações  ou  associações  criminosas  de 

qualquer tipo” (artigos 1º e 2º,  caput, inciso IV da Lei n. 9.034, de 1995). A deficiência de 

requisitos e a não delimitação de um procedimento probatório para sua execução dificulta a 

exigida “circunstanciada autorização judicial”.

Tampouco  se  reprimem as  indevidas  captação  e  divulgação  de  comunicação  entre 

pessoas presentes, corroborando abuso e utilização indevida de seu conteúdo. Hodiernamente, 

no  Brasil,  a  tímida  tutela  penal  da  intimidade,  no  campo  das  conversações,  cinge-se  às 

comunicações telefônicas e em sistemas de informática e telemática (art. 10 da Lei nº 9.296, 

de 1996), o que muito contribui para as indevidas intromissões nas diferentes esferas privadas.

De um lado, a deficiência da disciplina normativa nacional impossibilita a execução 

regular de meio eficaz para a investigação penal; por outro, propicia abusos com a captação 

indevida de conteúdo de comunicações, em busca de informações para a persecução penal. 

Portanto, evidencia-se a necessidade de um exame aprofundado, em que se atente ao conceito, 

à natureza jurídica e à elaboração de uma proposta de disciplina do instituto.

2. Limites do tema

Conforme se  observou,  no ordenamento  jurídico  nacional,  nota-se  a  deficiência  da 

regulamentação  da  interceptação  de  comunicações  entre  pessoas  presentes,  inclusive  de 

normas gerais pertinentes aos  meios de investigação de prova. Os seus aspectos gerais são 

extraídos  da  doutrina.  Sendo  assim,  a  área  de  trabalho  é  permeada  por  pluralidade  de 



entendimentos,  neles  insertos  especulações  políticas,8 desvinculadas  do  necessário  rigor 

científico.

Sem desprezar a pertinência do debate, a respeito de tema corriqueiro e de interesse da 

comunidade mundial, o propósito central deste estudo é relevar as considerações doutrinárias 

que se amoldem ao sistema processual penal brasileiro, considerada a ordem constitucional 

instaurada  em  1988.  Parte-se  do  pressuposto  da  consagração  de  um  sistema  de  caráter 

acusatório  e  da inarredável  observância  da constelação  de  direitos  e  garantias  processuais 

petrificados na Constituição, que gravitam em torno da dignidade da pessoa humana. Aqui 

sobressai o contraditório, “condição de eficácia das provas”.9

A tutela constitucional das comunicações entre pessoas presentes - sob as perpectivas 

de  liberdade  de  comunicação  entre  pessoas  presentes e  de  inviolabilidade  do  sigilo  das 

comunicações entre  pessoas  presentes -  é  fundamentada  nos  referidos  direitos  e  garantias 

fundamentais,  em  especial  na  liberdade  de  manifestação  do  pensamento,  no  direito  à 

intimidade  e  à  vida  privada,  na  inviolabilidade  do  domicílio  e  no  direito  a  não 

autoincriminação.

Todavia, a sua restrição é admitida, desde que disciplinada em lei. Entre as formas de 

restrições  reconhecidas,  estão  a  gravação  clandestina  e  a  revelação  do  conteúdo  da 

comunicação por um dos interlocutores. Embora haja referência a tais institutos, o trabalho é 

elaborado com vistas voltadas à interceptação de comunicações entre pessoas presentes, que é 

seu objeto.

Além da tutela processual, o tema ainda comportaria divagações sobre a necessidade 

de criminalização de captação e de divulgação indevidas do conteúdo das comunicações entre 

presentes.  Por  isso,  será  registrada  menção  a  tal  questão,  em linhas  gerais,  pela  possível 

repercussão processual do tema. É que a ausência de tipificação penal estimula o cometimento 
8 PAOLA BALDUCCI lembra que as interceptações constituem um instrumento “poliédrico”, o qual, além de ser 
muito  útil  nas  investigações  penais,  não  é  limitado  à  seara  criminal  (Le  garanzie  nelle  intercettazioni  tra  
costituzione e legge ordinaria.  Milano: Giuffrè, 2002 (Studi di diritto processuale penale, raccolti da Giovanni 
Conso, n. 95), p. 68).
9 Cf. GRINOVER, Ada Pellegrini. Prova emprestada. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, RT, 
ano 1, n. 4, out-dez. 1993, p. 62).



de  interceptações  abusivas,  com  possível  ingresso  na  persecução  penal  de  informações 

extraídas do conteúdo da comunicação indevidamente captada. 

3. Plano de trabalho

Observada  a  delimitação  do  tema,  a  exposição  será  principiada  por  um  capítulo 

introdutório, de maior extensão, no qual sistematizaremos os aspectos gerais dos  meios de 

investigação de prova, sob a perspectiva do sentido da  investigação no sistema processual 

penal.  Para  tanto,  serão  explicados  os  diversos  significados  do  termo  prova e  suas 

classificações. Além disso, abordaremos a eficácia probatória dos referidos meios e a garantia 

da inadmissibilidade de provas obtidas por meios ilícitos.

Ingressando nas questões pertinentes à interceptação de comunicação oral, o segundo 

capítulo será dedicado ao exame dos fundamentos constitucionais da tutela das comunicações 

entre  pessoas  presentes.  Por  primeiro,  delinearemos  a  abrangência  desta  espécie  de 

comunicação. Depois, invocaremos os direitos e garantias individuais que a fundamentam. A 

limitação do trabalho não comportaria o esgotamento das diversas considerações que cada um 

deles  pudesse  justificar.  Objetivaremos  pontuá-los,  apresentando  considerações  sobre  a 

relação entre eles e as comunicações entre pessoas presentes,  com prévio registro de seus 

significados.

No  terceiro  capítulo,  trataremos  dos  aspectos  dogmáticos  da  interceptação  de 

comunicação entre presentes, fixando o conceito, a natureza jurídica, as espécies, as distinções 

com outros meios de investigação de prova restritivos das comunicações entre presentes e as 

propostas para sua disciplina jurídica. 

Destacada deste capítulo, a disciplina jurídica da interceptação de comunicações entre 

pessoas  presentes  será  examinada  nos  dois  últimos  capítulos:  no  quarto,  abordaremos  a 

admissibilidade  e  os  limites  previstos  para  o  instituto  no  direito  processual  penal  em 

ordenamentos jurídicos estrangeiros; no quinto, apresentaremos normas integrantes do direito 

processual penal brasileiro, vigentes e esboçadas em projetos de lei.



O encerramento da dissertação se dá com a apresentação de sugestões para a disciplina 

da  interceptação  de  comunicações  entre  pessoas  presentes  no  direito  processual  penal 

brasileiro, seguida de síntese das principais conclusões resultantes da pesquisa desenvolvida.



CONCLUSÃO

A  interceptação de comunicação entre pessoas presentes,  tema atual  e polêmico, é 

permeada  por  muitas  questões,  relacionadas  a  sua  complexa  natureza  jurídica,  aos 

fundamentos constitucionais da tutela das comunicações presenciais e aos aspectos que devem 

integrar a sua disciplina jurídica.

O encerramento da pesquisa efetuada sobre o tema deve vir acompanhada da exposição 

sistemática  das  conclusões  a  que  chegamos  na  feitura  do  trabalho.  Algumas  delas  foram 

antecipadas  no  desenvolvimento  dos  capítulos;  outras,  nas  sugestões  de  lege  ferenda 

formuladas como proposta de disciplina jurídica para o direito brasileiro. Por dever de síntese, 

passamos a registrá-las:

a) os meios de investigação de prova, institutos previstos no direito processual penal 

brasileiro,  são  instrumentos  jurídicos  destinados  a  descoberta  de  fontes  de  prova  para  a 

persecução penal. Trata-se de medidas cautelares que propiciam restrição legítima a direitos e 

garantias  fundamentais,  desde  que  os  meios  de  investigação  de  prova  sejam  típicos, 

extraordinários e repressivos;

b) a  eficácia  probatória  dos  meios de investigação de prova,  em regra,  refere-se  à 

descoberta de fontes de prova; de forma excepcional,  a eficácia  probatória se estende por 

eventuais elementos de informação que sejam conhecidos em conjunto com a descoberta de 

fontes de prova;

c) é cominada às provas obtidas por meios ilícitos e às provas dela derivadas, em regra, 

a  sanção processual  de  inadmissibilidade,  que  implica  sua  inexistência  jurídica;  de  forma 

excepcional,  admitem-se  provas  ilícitas  e  provas  dela  derivadas,  desde  que  preponderem 

valores constitucionais superiores à exigência de legalidade probatória;



d) as  comunicações  entre  pessoas  presentes  são  tuteladas  pela  Constituição  da 

República Federativa do Brasil,  de forma implícita.  Os direitos e garantias individuais que 

fundamentam  a  tutela  das  comunicações  entre  pessoas  presentes  são:  a  liberdade  de 

manifestação do pensamento, que tem como espécie a liberdade de comunicação entre pessoas 

presentes; o direito à intimidade e à vida privada, do qual decorre a inviolabilidade do sigilo 

das comunicações entre pessoas presentes; a inviolabilidade do domicílio; e o direito a não 

autoincriminação;

e) embora assegurada constitucionalmente, é admissível a restrição às comunicações 

entre pessoas presentes,  observadas as seguintes  exigências:  a reserva de lei,  a reserva de 

jurisdição e a proporcionalidade. Uma das formas de restrição à comunicação entre pessoas 

presentes é a sua interceptação;

f) a  interceptação de comunicação entre pessoas presentes é instrumento processual 

que consiste em atividade de captação e de registro de comunicação entre pessoas presentes de 

caráter reservado, por um terceiro, com o emprego de meios técnicos, utilizados em operação 

oculta  e  simultânea  à  comunicação,  sem  o  conhecimento  dos  interlocutores  ou  com  o 

conhecimento de um ou de alguns deles;

g) para restringir,  de maneira  legítima,  as  comunicações  entre pessoas presentes,  a 

interceptação deve ser meio de investigação de prova típico, extraordinário e repressivo;

h) a interceptação de comunicação entre pessoas presentes é gênero, do qual decorrem 

duas  espécies:  a  interceptação domiciliar e  a  interceptação ambiental.  O local  em que é 

executada a interceptação de comunicação entre pessoas presentes diferencia as suas espécies: 

em  domicílio,  a  interceptação  é  domiciliar;  em  espaço  físico  que  não  seja  caracterizado 

domicílio, a interceptação é ambiental;



i) o objeto da interceptação de comunicação entre pessoas presentes, a comunicação 

presencial, implica intensificação do seu caráter insidioso e, por consequência, maior grau de 

restrição a direitos e garantias fundamentais;

j) as  especificidades  da  interceptação  de  comunicação  entre  pessoas  presentes 

justificam  a  instituição  de  uma  disciplina  distinta  da  disciplina  da  interceptação  de 

telecomunicações. A autonomia da disciplina da interceptação de comunicação entre pessoas 

presentes se opera sob dois planos: a admissibilidade, mais restrita, se comparada com a da 

interceptação de telecomunicações; e o procedimento probatório, que propicie a delimitação e 

a realização do modo da interceptação, bem como a sua avaliação pelos seus sujeitos;

k) em  disciplina  de  interceptação  de  comunicação  entre  pessoas  presentes,  a 

admissibilidade da interceptação domiciliar deve ser mais restrita do que a da interceptação 

ambiental; 

l) devem  ser  dispostos  em  disciplina  de  comunicação  entre  pessoas  presentes  os 

seguintes aspectos: requisitos; sujeitos ativos; sujeitos passivos; autoridade competente para 

autorização;  requisitos  do  requerimento;  requisitos  da  autorização;  prazo  de  duração; 

procedimento  probatório,  integrado  pelas  fases  de  autorização,  de  execução  e  de 

documentação;  utilização  dos  resultados  da  interceptação  em  outros  processos  ou 

investigações; proibição de utilização dos resultados de interceptação que contrarie as normas 

da disciplina; o resguardo sob sigilo da tramitação da interceptação, dos feitos que a ela se 

refiram e da manutenção dos respectivos registros;

m) no direito processual penal brasileiro, a interceptação de comunicação entre pessoas 

presentes, cujo regime é previsto na Lei n. 9.034, de 1995, é um meio de investigação de prova 

atípico;

n) os fundamentos da atipicidade das espécies de interceptação de comunicação entre 

pessoas  presentes  são  diferentes:  a  interceptação  ambiental  é  atípica  por  ausência  de 



procedimento probatório; a interceptação domiciliar é atípica por ausência de admissibilidade 

e de procedimento probatório;

o) na  admissibilidade  da  interceptação  ambiental  preconizada  na  Lei  n.  9.034,  há 

graves deficiências decorrentes da incompletude dos aspectos que devem constar em lei e da 

inobservância  da  proporcionalidade  no  plano  normativo,  as  quais  devem  ser  somadas  à 

ausência de procedimento probatório que a torna atípica;

p) o  regime instituído  na  Lei  nº  9.034,  de  1995 não possibilita  a  observância  das 

exigências  para  a  restrição de  comunicações  entre  presentes  por  meio de  interceptação:  a 

reserva de lei, a  reserva de jurisdição e a proporcionalidade.  Interceptação de comunicação 

entre pessoas presentes que seja operada, sob o regime previsto na Lei nº 9.034, de 1995, ou 

fora deste regime, é ilícita;

q) não  é  possível  a  aplicação,  por  analogia,  à  interceptação  de  comunicação  entre 

pessoas  presentes  do  procedimento  probatório  previsto,  para  a  interceptação  de 

telecomunicações, na Lei n. 9.296, de 1996. Além de a interceptação de comunicação entre 

pessoas presentes integrar os meios de investigação de prova, para os quais não se admite a 

aplicação de procedimento probatório por analogia, há evidentes incompatibilidades entre o 

procedimento previsto na Lei n. 9.296 e o instituto da interceptação de comunicação entre 

pessoas presentes;

r) a  ilicitude  de  interceptação  de  comunicação  entre  pessoas  presentes  pode  ser 

contestada  em  momentos  procedimentais  de  ritos  processuais,  em  recursos  e  em  ações 

impugnativas;

s) a  comunicação  entre  pessoas  presentes,  como  valor  relevante  para  a  sociedade 

brasileira,  consagrado  constitucionalmente,  deve  ser  penalmente  amparada,  por  meio  da 

incriminação  da  conduta  de  interceptação  de  comunicação  entre  pessoas  presentes  que 

divergirem das hipóteses e do procedimento previstos em lei, como também da conduta de 



divulgação e de utilização do conteúdo da comunicação entre pessoas presentes, captado lícita 

ou ilicitamente;

Eis as conclusões a que chegamos sobre a interceptação de comunicação entre pessoas 

presentes no direito processual penal brasileiro. São considerações que reputamos voltadas ao 

aprimoramento da disciplina jurídica deste instituto, para o efetivo resguardo dos direitos e 

garantias  individuais  que  fundamentam  a  tutela  das  comunicações  presenciais  e,  por 

conseguinte, para proteção à dignidade da pessoa humana.
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