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Direito à Privacidade 

- Comunicações telefônicas: diferentemente das outras formas de 

comunicação, esta é instantânea e não deixa vestígios.  

- É a única modalidade em que se admite a interceptação, na forma da 

lei – e apenas para fins de investigação criminal ou instrução 

processual penal.  

- Afinal, após o término da conversa, só é possível a obtenção de dados 

telefônicos, e não do conteúdo da conversa em si. 



Direito à Privacidade 

- A interceptação das comunicações telefônicas é regulamentada pela 

Lei n. 9.296/96. 

- Finalidade: prova em investigação criminal e em instrução processual 

penal. 

- Pode ser determinada pelo juiz (reserva constitucional de jurisdição), 

de ofício ou a requerimento da autoridade policial e do representante 

do Ministério Público. 
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- Art. 2º: “Não será admitida a interceptação de comunicações 

telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses: I - não 

houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração 

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

fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com 

pena de detenção. 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”. 



Direito à Privacidade 

- Interceptação telefônica ou interceptação em sentido estrito: captação 

da comunicação telefônica alheia por um terceiro, sem o 

conhecimento de nenhum dos comunicadores. Só é lícita nos termos 

da lei. Escuta telefônica: captação de comunicação telefônica por 

terceiro, com o conhecimento de um dos interlocutores e 

desconhecimento do outro. Gravação telefônica: é feita por um dos 

interlocutores, sem o conhecimento do outro.  



Direito à Privacidade 

- Interceptação ambiental: captação de uma comunicação no próprio 

ambiente, por um terceiro, sem a ciência dos comunicadores (Lei n. 

12.850/13).  

- Escuta ambiental: captação de uma comunicação no próprio 

ambiente, realizada por terceiro e com o conhecimento de um dos 

comunicadores (Gomes). 

-  Geralmente são admitidas como meios de prova – veja o RE n. 

212.081. 



Direito à Privacidade 

- Art. 5º, LX, CF/88: “a lei só poderá restringir a publicidade dos atos 

processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o 

exigirem”. 

- Regra geral: princípio da publicidade. Porém, em determinadas 

situações, o interesse individual (proteção da intimidade) ou o 

interesse social (proteção da comunidade) demandam a restrição da 

informação. 



Direito à Privacidade 

- Exemplos: Art. 189, CPC: “Os atos processuais são públicos, todavia 

tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o 

interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, 

separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, 

alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem 

dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que 

versem sobre arbitragem [...] desde que a confidencialidade estipulada 

na arbitragem seja comprovada perante o juízo”. 
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- Exemplos: Art. 792, CPP:  ”As audiências, sessões e os atos processuais 

serão, em regra, públicos [...]. §1º:  Se da publicidade da audiência, da 

sessão ou do ato processual, puder resultar escândalo, inconveniente 

grave ou perigo de perturbação da ordem, o juiz, ou o tribunal, 

câmara, ou turma, poderá, de ofício ou a requerimento da parte ou do 

Ministério Público, determinar que o ato seja realizado a portas 

fechadas, limitando o número de pessoas que possam estar 

presentes”. 
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- Art. 5º, XI, CF/88: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 

podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de 

flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o 

dia, por determinação judicial”.   

- O conceito de “casa” abrange qualquer espaço habitado, aposento 

ocupado de habitação coletiva e, em determinados casos, locais onde 

são exercidas atividades profissionais com a exclusão de terceiros 

(compartimento não aberto ao público, onde se exerce profissão). 
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- A proteção inclui escritórios, consultórios, estabelecimentos comerciais 

e industriais em áreas de acesso restrito ao público ou após o 

encerramento das atividades (HC n. 93.050).  

- Atenção: “Escritório de advocacia. Ingresso da autoridade policial, no 

período noturno, para instalação de equipamento. Medidas 

autorizadas por decisão judicial. Invasão de domicílio. Não 

caracterização.” (Inq n. 2.424). 
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- Requisitos: 

a. Exigência de consentimento do morador (ou de um deles). 

b. Se for para prestar socorro, em caso de desastre ou flagrante delito, a 

entrada pode ser feita a qualquer hora, independentemente do 

consentimento. 

c. Contra a vontade do morador: é necessário o mandado judicial e este 

só pode ser executado durante o dia.  
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- Os mandados devem ser específicos. 

- “De que vale declarar a Constituição que ‘a casa é asilo inviolável do 

indivíduo’(art. 5º, XI) se moradias são invadidas por policiais munidos 

de mandados que consubstanciem verdadeiras cartas brancas, 

mandados com poderes de a tudo devassar, só porque o habitante é 

suspeito de um crime? Mandados expedidos sem justa causa, isto é, 

sem especificar o que se deve buscar e sem que a decisão que 

determina sua expedição seja precedida de perquirição quanto à 

possibilidade de adoção de meio menos gravoso para chegar-se ... 
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... ao mesmo fim. A polícia é autorizada, largamente, a apreender tudo 

quanto possa vir a consubstanciar prova de qualquer crime, objeto ou 

não da investigação. Eis aí o que se pode chamar de autêntica “devassa”. 

Esses mandados ordinariamente autorizam a apreensão de 

computadores, nos quais fica indelevelmente gravado tudo quanto 

respeite à intimidade das pessoas e possa vir a ser, quando e se 

oportuno, no futuro, usado contra quem se pretenda atingir” (HC 

95.009). 

 



 


