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Direito Processual Penal

LEI DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

TÍTULO II

Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais

CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES 
INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem dis-
tinção 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:

I - homens e mulheres são iguais em direi-
tos e obrigações, nos termos desta Consti-
tuição;

II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar 
de fazer alguma coisa senão em virtude de 
lei;

III – ninguém será submetido a tortura nem 
a tratamento desumano ou degradante;

IV – é livre a manifestação do pensamento, 
sendo vedado o anonimato;

V – é assegurado o direito de resposta, pro-
porcional ao agravo, além da indenização 
por dano material, moral ou à imagem;

VI – é inviolável a liberdade de consciência e 
de crença, sendo assegurado o livre exercí-
cio dos cultos religiosos e garantida, na for-
ma da lei, a proteção aos locais de culto e a 
suas liturgias;

VII – é assegurada, nos termos da lei, a pres-
tação de assistência religiosa nas entidades 
civis e militares de internação coletiva;

VIII – ninguém será privado de direitos por 
motivo de crença religiosa ou de convicção 
filosófica ou política, salvo se as invocar 
para eximir-se de obrigação legal a todos 
imposta e recusar-se a cumprir prestação 
alternativa, fixada em lei;

IX – é livre a expressão da atividade intelec-
tual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença;

X – são invioláveis a intimidade, a vida pri-
vada, a honra e a imagem das pessoas, as-
segurado o direito a indenização pelo dano 
material ou moral decorrente de sua viola-
ção;

XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, 
ninguém nela podendo penetrar sem con-
sentimento do morador, salvo em caso de 
flagrante delito ou desastre, ou para prestar 
socorro, ou, durante o dia, por determina-
ção judicial;

XII – é inviolável o sigilo da correspondência 
e das comunicações telegráficas, de dados e 
das comunicações telefônicas, salvo, no úl-
timo caso, por ordem judicial, nas hipóteses 
e na forma que a lei estabelecer para fins de 
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investigação criminal ou instrução proces-
sual penal; (Vide Lei nº 9.296, de 1996)

XIII – é livre o exercício de qualquer traba-
lho, ofício ou profissão, atendidas as quali-
ficações profissionais que a lei estabelecer;

XIV – é assegurado a todos o acesso à in-
formação e resguardado o sigilo da fonte, 
quando necessário ao exercício profissional;

XV – é livre a locomoção no território na-
cional em tempo de paz, podendo qualquer 
pessoa, nos termos da lei, nele entrar, per-
manecer ou dele sair com seus bens;

XVI – todos podem reunir-se pacificamente, 
sem armas, em locais abertos ao público, 
independentemente de autorização, desde 
que não frustrem outra reunião anterior-
mente convocada para o mesmo local, sen-
do apenas exigido prévio aviso à autoridade 
competente;

XVII – é plena a liberdade de associação 
para fins lícitos, vedada a de caráter para-
militar;

XVIII – a criação de associações e, na forma 
da lei, a de cooperativas independem de au-
torização, sendo vedada a interferência es-
tatal em seu funcionamento;

XIX – as associações só poderão ser com-
pulsoriamente dissolvidas ou ter suas ati-
vidades suspensas por decisão judicial, 
exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em 
julgado;

XX – ninguém poderá ser compelido a asso-
ciar-se ou a permanecer associado;

XXI – as entidades associativas, quando ex-
pressamente autorizadas, têm legitimidade 
para representar seus filiados judicial ou ex-
trajudicialmente;

XXII – é garantido o direito de propriedade;

XXIII – a propriedade atenderá a sua função 
social;

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento 
para desapropriação por necessidade ou 
utilidade pública, ou por interesse social, 
mediante justa e prévia indenização em di-
nheiro, ressalvados os casos previstos nesta 
Constituição;

XXV – no caso de iminente perigo público, a 
autoridade competente poderá usar de pro-
priedade particular, assegurada ao proprie-
tário indenização ulterior, se houver dano;

XXVI – a pequena propriedade rural, assim 
definida em lei, desde que trabalhada pela 
família, não será objeto de penhora para 
pagamento de débitos decorrentes de sua 
atividade produtiva, dispondo a lei sobre os 
meios de financiar o seu desenvolvimento;

XXVII – aos autores pertence o direito ex-
clusivo de utilização, publicação ou repro-
dução de suas obras, transmissível aos her-
deiros pelo tempo que a lei fixar;

XXVIII – são assegurados, nos termos da lei:

a) a proteção às participações individuais 
em obras coletivas e à reprodução da ima-
gem e voz humanas, inclusive nas ativida-
des desportivas;

b) o direito de fiscalização do aproveita-
mento econômico das obras que criarem 
ou de que participarem aos criadores, aos 
intérpretes e às respectivas representações 
sindicais e associativas;

XXIX – a lei assegurará aos autores de in-
ventos industriais privilégio temporário 
para sua utilização, bem como proteção às 
criações industriais, à propriedade das mar-
cas, aos nomes de empresas e a outros sig-
nos distintivos, tendo em vista o interesse 
social e o desenvolvimento tecnológico e 
econômico do País;

XXX – é garantido o direito de herança;

XXXI – a sucessão de bens de estrangeiros 
situados no País será regulada pela lei brasi-
leira em benefício do cônjuge ou dos filhos 
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brasileiros, sempre que não lhes seja mais 
favorável a lei pessoal do "de cujus";

XXXII – o Estado promoverá, na forma da 
lei, a defesa do consumidor;

XXXIII – todos têm direito a receber dos 
órgãos públicos informações de seu inte-
resse particular, ou de interesse coletivo ou 
geral, que serão prestadas no prazo da lei, 
sob pena de responsabilidade, ressalvadas 
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à se-
gurança da sociedade e do Estado; (Regula-
mento)     (Vide Lei nº 12.527, de 2011)

XXXIV – são a todos assegurados, indepen-
dentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos 
em defesa de direitos ou contra ilegalidade 
ou abuso de poder;

b) a obtenção de certidões em repartições 
públicas, para defesa de direitos e esclare-
cimento de situações de interesse pessoal;

XXXV – a lei não excluirá da apreciação do 
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

XXXVI – a lei não prejudicará o direito ad-
quirido, o ato jurídico perfeito e a coisa jul-
gada;

XXXVII – não haverá juízo ou tribunal de ex-
ceção;

XXXVIII – é reconhecida a instituição do júri, 
com a organização que lhe der a lei, assegu-
rados:

a) a plenitude de defesa;

b) o sigilo das votações;

c) a soberania dos veredictos;

d) a competência para o julgamento dos cri-
mes dolosos contra a vida;

XXXIX – não há crime sem lei anterior que 
o defina, nem pena sem prévia cominação 
legal;

XL – a lei penal não retroagirá, salvo para 
beneficiar o réu;

XLI – a lei punirá qualquer discriminação 
atentatória dos direitos e liberdades funda-
mentais;

XLII – a prática do racismo constitui crime 
inafiançável e imprescritível, sujeito à pena 
de reclusão, nos termos da lei;

XLIII – a lei considerará crimes inafiançáveis 
e insuscetíveis de graça ou anistia a prática 
da tortura , o tráfico ilícito de entorpecentes 
e drogas afins, o terrorismo e os definidos 
como crimes hediondos, por eles respon-
dendo os mandantes, os executores e os 
que, podendo evitá-los, se omitirem;

XLIV – constitui crime inafiançável e impres-
critível a ação de grupos armados, civis ou 
militares, contra a ordem constitucional e o 
Estado Democrático;

XLV – nenhuma pena passará da pessoa do 
condenado, podendo a obrigação de repa-
rar o dano e a decretação do perdimento de 
bens ser, nos termos da lei, estendidas aos 
sucessores e contra eles executadas, até o 
limite do valor do patrimônio transferido;

XLVI – a lei regulará a individualização da 
pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

XLVII – não haverá penas:

a) de morte, salvo em caso de guerra decla-
rada, nos termos do art. 84, XIX;

b) de caráter perpétuo;

c) de trabalhos forçados;

d) de banimento;
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e) cruéis;

XLVIII – a pena será cumprida em estabele-
cimentos distintos, de acordo com a nature-
za do delito, a idade e o sexo do apenado;

XLIX – é assegurado aos presos o respeito à 
integridade física e moral;

L – às presidiárias serão asseguradas con-
dições para que possam permanecer com 
seus filhos durante o período de amamen-
tação;

LI – nenhum brasileiro será extraditado, 
salvo o naturalizado, em caso de crime co-
mum, praticado antes da naturalização, ou 
de comprovado envolvimento em tráfico 
ilícito de entorpecentes e drogas afins, na 
forma da lei;

LII – não será concedida extradição de es-
trangeiro por crime político ou de opinião;

LIII – ninguém será processado nem senten-
ciado senão pela autoridade competente;

LIV – ninguém será privado da liberdade ou 
de seus bens sem o devido processo legal;

LV – aos litigantes, em processo judicial ou 
administrativo, e aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e ampla defe-
sa, com os meios e recursos a ela inerentes;

LVI – são inadmissíveis, no processo, as pro-
vas obtidas por meios ilícitos;

LVII – ninguém será considerado culpado 
até o trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória;

 LVIII – o civilmente identificado não será 
submetido a identificação criminal, salvo 
nas hipóteses previstas em lei; (Regulamen-
to).

LIX – será admitida ação privada nos crimes 
de ação pública, se esta não for intentada 
no prazo legal;

LX – a lei só poderá restringir a publicidade 
dos atos processuais quando a defesa da in-
timidade ou o interesse social o exigirem;

LXI – ninguém será preso senão em flagran-
te delito ou por ordem escrita e fundamen-
tada de autoridade judiciária competente, 
salvo nos casos de transgressão militar ou 
crime propriamente militar, definidos em 
lei;

LXII – a prisão de qualquer pessoa e o local 
onde se encontre serão comunicados ime-
diatamente ao juiz competente e à família 
do preso ou à pessoa por ele indicada;

LXIII – o preso será informado de seus direi-
tos, entre os quais o de permanecer calado, 
sendo-lhe assegurada a assistência da famí-
lia e de advogado;

LXIV – o preso tem direito à identificação 
dos responsáveis por sua prisão ou por seu 
interrogatório policial;

LXV – a prisão ilegal será imediatamente re-
laxada pela autoridade judiciária;

LXVI – ninguém será levado à prisão ou nela 
mantido, quando a lei admitir a liberdade 
provisória, com ou sem fiança;

LXVII – não haverá prisão civil por dívida, 
salvo a do responsável pelo inadimplemen-
to voluntário e inescusável de obrigação ali-
mentícia e a do depositário infiel;

LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sem-
pre que alguém sofrer ou se achar amea-
çado de sofrer violência ou coação em sua 
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou 
abuso de poder;

LXIX – conceder-se-á mandado de seguran-
ça para proteger direito líquido e certo, não 
amparado por habeas corpus ou habeas 
data, quando o responsável pela ilegalidade 
ou abuso de poder for autoridade pública 
ou agente de pessoa jurídica no exercício de 
atribuições do Poder Público;
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LXX – o mandado de segurança coletivo 
pode ser impetrado por:

a) partido político com representação no 
Congresso Nacional;

b) organização sindical, entidade de classe 
ou associação legalmente constituída e em 
funcionamento há pelo menos um ano, em 
defesa dos interesses de seus membros ou 
associados;

LXXI – conceder-se-á mandado de injunção 
sempre que a falta de norma regulamenta-
dora torne inviável o exercício dos direitos e 
liberdades constitucionais e das prerrogati-
vas inerentes à nacionalidade, à soberania e 
à cidadania;

LXXII – conceder-se-á habeas data:

a) para assegurar o conhecimento de infor-
mações relativas à pessoa do impetrante, 
constantes de registros ou bancos de dados 
de entidades governamentais ou de caráter 
público;

b) para a retificação de dados, quando não 
se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judi-
cial ou administrativo;

LXXIII – qualquer cidadão é parte legítima 
para propor ação popular que vise a anu-
lar ato lesivo ao patrimônio público ou de 
entidade de que o Estado participe, à mo-
ralidade administrativa, ao meio ambiente 
e ao patrimônio histórico e cultural, ficando 
o autor, salvo comprovada má-fé, isento de 
custas judiciais e do ônus da sucumbência;

LXXIV – o Estado prestará assistência jurídi-
ca integral e gratuita aos que comprovarem 
insuficiência de recursos;

LXXV – o Estado indenizará o condenado 
por erro judiciário, assim como o que ficar 
preso além do tempo fixado na sentença;

LXXVI – são gratuitos para os reconhecida-
mente pobres, na forma da lei: (Vide Decre-
to nº 7.844, de 1989)

a) o registro civil de nascimento;

b) a certidão de óbito;

LXXVII – são gratuitas as ações de habeas 
corpus e habeas data, e, na forma da lei, os 
atos necessários ao exercício da cidadania. 
(Regulamento)

LXXVIII a todos, no âmbito judicial e admi-
nistrativo, são assegurados a razoável dura-
ção do processo e os meios que garantam a 
celeridade de sua tramitação. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 1º As normas definidoras dos direitos e 
garantias fundamentais têm aplicação ime-
diata.

§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta 
Constituição não excluem outros decorren-
tes do regime e dos princípios por ela ado-
tados, ou dos tratados internacionais em 
que a República Federativa do Brasil seja 
parte.

§ 3º Os tratados e convenções internacio-
nais sobre direitos humanos que forem 
aprovados, em cada Casa do Congresso 
Nacional, em dois turnos, por três quintos 
dos votos dos respectivos membros, serão 
equivalentes às emendas constitucionais. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, 
de 2004)   (Atos aprovados na forma deste 
parágrafo)

§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de 
Tribunal Penal Internacional a cuja criação 
tenha manifestado adesão. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
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LEI 9296/96

Art. 1º A interceptação de comunicações tele-
fônicas, de qualquer natureza, para prova em 
investigação criminal e em instrução processual 
penal, observará o disposto nesta Lei e depen-
derá de ordem do juiz competente da ação prin-
cipal, sob segredo de justiça.

Parágrafo único. O disposto nesta Lei apli-
ca-se à interceptação do fluxo de comunica-
ções em sistemas de informática e telemá-
tica.

Art. 2º Não será admitida a interceptação de 
comunicações telefônicas quando ocorrer qual-
quer 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 de-
tenção.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese 
deve ser descrita com clareza a situação 
objeto da investigação, inclusive com a in-
dicação e qualificação dos investigados, sal-
vo impossibilidade manifesta, devidamente 
justificada.

Art. 3º A interceptação das comunicações tele-
fônicas poderá ser determinada pelo juiz, de ofí-
cio ou a requerimento:

I – da autoridade policial, na investigação 
criminal;

II – do representante do Ministério Público, 
na investigação criminal e na instrução pro-
cessual penal.

Art. 4º O pedido de interceptação de comunica-
ção telefônica conterá a demonstração de que 
a sua realização é necessária à apuração de in-

fração penal, com indicação dos meios a serem 
empregados.

§ 1° Excepcionalmente, o juiz poderá admi-
tir que o pedido seja formulado verbalmen-
te, desde que estejam presentes os pressu-
postos que autorizem a interceptação, caso 
em que a concessão será condicionada à 
sua redução a termo.

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

Art. 5º A decisão será fundamentada, sob pena 
de nulidade, indicando também a forma de exe-
cução da diligência, que não poderá exceder o 
prazo de quinze dias, renovável por igual tempo 
uma vez comprovada a indispensabilidade do 
meio de prova.

Art. 6° Deferido o pedido, a autoridade policial 
conduzirá os procedimentos de interceptação, 
dando ciência ao Ministério Público, que poderá 
acompanhar a sua realização.

§ 1º No caso de a diligência possibilitar a 
gravação da comunicação interceptada, 
será determinada a sua transcrição.

§ 2º Cumprida a diligência, a autoridade 
policial encaminhará o resultado da inter-
ceptação ao juiz, acompanhado de auto cir-
cunstanciado, que deverá conter o resumo 
das operações realizadas.

§ 3º Recebidos esses elementos, o juiz de-
terminará a providência do art. 8º , ciente o 
Ministério Público.

Art. 7º Para os procedimentos de interceptação 
de que trata esta Lei, a autoridade policial pode-
rá requisitar serviços e técnicos especializados 
às concessionárias de serviço público.

Art. 8º A interceptação de comunicação telefô-
nica, de qualquer natureza, ocorrerá em autos 
apartados, apensados aos autos do inquérito 
policial ou do processo criminal, preservando-se 
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o sigilo das diligências, gravações e transcrições 
respectivas.

Parágrafo único. A apensação somente po-
derá ser realizada imediatamente antes do 
relatório da autoridade, quando se tratar de 
inquérito policial (Código de Processo Pe-
nal, art.10, § 1°) ou na conclusão do proces-
so ao juiz para o despacho decorrente do 
disposto nos arts. 407, 502 ou 538 do Códi-
go de Processo Penal.

Art. 9º A gravação que não interessar à prova 
será inutilizada por decisão judicial, durante o 
inquérito, a instrução processual ou após esta, 
em virtude de requerimento do Ministério Pú-
blico ou da parte interessada.

Parágrafo único. O incidente de inutilização 
será assistido pelo Ministério Público, sen-
do facultada a presença do acusado ou de 
seu representante legal.

Art. 10. Constitui crime realizar interceptação 
de comunicações telefônicas, de informática ou 
telemática, ou quebrar segredo da Justiça, sem 
autorização judicial ou com objetivos não auto-
rizados em lei.

Pena: reclusão, de dois a quatro anos, e multa.

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

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrá-
rio.
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MATERIAL DE APOIO

JURISPRUDÊNCIA DO STF

INFORMATIVO Nº 694

TÍTULO

Interceptação telefônica: degravação total ou parcial - 2

PROCESSO

AP - 508

ARTIGO

Prevaleceu o voto do Relator. Afirmou que a existência de processo eletrônico não implicaria 
o afastamento do citado diploma. O conteúdo da interceptação, registrado em mídia, deveria 
ser degravado. A formalidade seria essencial à valia, como prova, do que contido na intercep-
tação. Frisou que o acusado alegara que o trecho degravado inviabilizaria o direito de defesa. 
Ademais, descaberia falar em preclusão, já que se cuidaria de nulidade absoluta. O Min. Dias 
Toffoli acresceu que o juízo acerca da necessidade de degravação total ou parcial caberia ao 
relator. A Min. Cármen Lúcia salientou não haver nulidade no caso de degravação parcial, e que 
competiria ao órgão julgador ponderar o que seria necessário para fins de prova. Na espéice, 
entretanto, verificou que o Relator entendera que a medida não seria protelatória. A corro-
borar essa assertiva, analisou que o deferimento do pleito não implicara reabertura de prazo 
para alegações das partes. Vencidos os Ministros Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux e Gilmar 
Mendes, que davam provimento ao agravo. Consideravam legítima a degravação parcial, desde 
que dado amplo acesso aos interessados da totalidade da mídia eletrônica. A Min. Rosa Weber 
sublinhava a preclusão da matéria, pois a denúnica já teria sido recebida. AP 508 AgR/AP, Rel. 
Min. Marco Aurélio, 7.2.2013. (AP-508) REPERCUSSÃO GERAL 

INFORMATIVO Nº 529

TÍTULO

Interceptação Telefônica: Fundamentação, Prorrogação e Subsidiariedade - 3

PROCESSO

Inq - 2424

ARTIGO

Em seguida, também por votação majoritária, o Tribunal afastou as alegações de ilicitude da 
prova deinterceptação telefônica por falta de fundamentação, inviabilidade da prorrogação e 
violação da regra da subsidiariedade da prova. Afirmou-se que as decisões estariam devida-
mente fundamentadas nos termos do art. 93, IX, da CF c/c os artigos 4º e 5º da Lei 9.296/96, e 
que as interceptações telefônicas foram medidas necessárias e absolutamente imprescindíveis 
às investigações. Registrou-se que, a cada 15 dias, o relator analisava novamente a conveniên-
cia de se mantê-las, tendo, por diversas vezes, excluído linhas, incluído terminais, alterado o 
foco da investigação, no sentido de corresponder às sugestões e aos requerimentos da autori-
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dade policial e do Procurador-Geral da República, o qual se reportava, a cada novo pedido, aos 
relatórios da inteligência policial. Considerou-se, também, a orientação fixada pelo Supremo no 
julgamento o HC 83515/RS (DJU de 4.3.2005), no sentido de ser lícita a prorrogação do prazo 
para interceptação telefônica,ainda que de modo sucessivo, quando o fato seja complexo e 
o imponha a sua investigação, o que sucedera na espécie. Frisou-se que o prazo máximo de 
30 dias para a manutenção da interceptação da comunicação não pode ser injustificadamente 
alargado, mas pode o magistrado, com outro motivo, e diversa motivação, determinar nova 
interceptação do mesmo telefone. Repeliu-se, ainda, a assertiva de ofensa ao princípio do juiz 
natural, por ter o relator determinado, durante o recesso, que as interceptações até então au-
torizadas não fossem interrompidas, visto que o recesso forense não lhe tiraria a qualidade, a 
função, nem a competência de relator do caso, pois o Presidente do Tribunal funciona apenas 
quando o relator não se encontra e, no caso, o relator se encontrava presente. Não se vislum-
brou, ademais, na determinação dasinterceptações, ofensa ao art. 2º, II, da Lei 9.296/96, ao 
fundamento de que todas as medidas tomadas para apuração dos fatos narrados na denúncia 
foram sancionadas pela subsidiariedade desse meio para obtenção de prova, sendo óbvio que 
o envolvimento de magistrados, membros de tribunais, um deles, de Tribunal Superior, impli-
cava a necessidade de se apurar os fatos com rigor perceptivo, de modo que a singularidade e 
a especificidade da situação demandava um meio excepcional de prova. Enfatizou-se que, sem 
essas provas, sem indícios mais consistentes, sempre se poderia argüir que se imputava aos ora 
acusados a mera prática do chamado crime de hermenêutica. Vencido o Min. Marco Aurélio 
que acolhia a preliminar por entender estar-se diante de prova ilícita, porque extrapolado o 
prazo de 15 dias, prorrogável por igual prazo,previsto no art. 5º da Lei 9.296/96. Inq 2424/RJ, 
rel. Min. Cezar Peluso, 19 e 20.11.2008. (Inq-2424) 




