
Interceptação telefônica. Conceito 

A interceptação é entendida como a captação e 

gravação de conversa telefônica, no mesmo mo

mento em que ela se realiza, por terceira pessoa, sem 

o conhecimento de qualquer dos interlocutores, e não 

no seu sentido natural de interromper o curso originá

rio. Difere da gravação clandestina, que é a captação e 

gravação de conversa pessoal, ambiental ou telefônica, 

feita por um dos interlocutores, sem o conhecimento 

dos demais. A escuta, por sua vez, é a interceptação 

da conversa telefônica por um terceiro, com o assenti

mento de um dos interlocutores. 

Hoje em dia, a interceptação é praticamente o 

único meio de formação de prova no curso da per

secução policial, no que diz respeito à materialidade 

e à autoria de determinados delitos. É quase a que se 

resume o serviço de inteligência da polícia. Com base 

nas escutas telefônicas é que entra, na verdade, o ser

viço de inteligência, mapeando o território e tomando 

conhecimento dos componentes da ação criminosa. 

Com esses dados, a logística é montada com horários, 

número de policiais, armamento e recursos ideais para 

a missão. 

2OSistema Vigia de interceptações 
telefônicas 

o Sistema Vigia foi criado para o gerenciamento 

dos processos de interceptação legal e quebra de sigilo 

telefônico de uma operadora. Proporciona total con

trole sobre as ações a serem tomadas. 

Pelo Sistema Vigia, os pedidos de interceptação 

telefônica determinados pelo juiz, entram por um úni

co lugar, passam pelo departamento juridico e coman

dam a interceptação, que é entregue sob a forma de 

voz e texto. 

Sistema Vigia é uma ferramenta completa para 

o gerenciamento dos processos de interceptação legal 

e quebra de sigilo telefônico dentro de uma operado

ra. Hoje o Vigia é utilizado pelas operadoras GSM do 

Brasil: TIM, Claro, Oi e Brasil Telecom. Foi criado para 

·· "J · d"ReSlsbr. amais ce er . 
Tourinho Neto* 

suprir as necessidades das operadoras em seu relacio

namento com os juízes. É um sistema que automatiza 

todo o processo de interceptação legal e permite o re

lacionamento da operadora com o Poder Judiciário. 

Atualmente, calcula-se que, no Brasil, mais de 

cinco mil aparelhos telefônicos móveis estão sendo 

monitorados legalmente pelas polícias, federal e es

tadual. Quando uma operadora de telefonia recebe 

um mandado judicial para uma nova interceptação, 

o Sistema Vigia, desenvolvido pela Suntech, entra em 

ação. 

O Sistema Vigia, desenvolvido pela Suntech, é 

utilizado pelas operadoras de telefonia fixa e móvel, 

podendo ínterceptar as ligações em horas programa

das de centenas de linhas em todo o país ao mesmo 
tempo. 

3OSistema de Interceptação Telefônica 
Guardião 

O Guardião nada mais é do que um software! 
que permite escutar, redirecionar, gravar e armaze

nar conversações por meio de telefonia fixa ou móvel, 

com simultaneidade, por meio de inúmeros canais 

disponíveis. 

Esse sistema permite identificar a antena re

transmissora do sinal telefônico, a Estação Rádio-Base 

- ERB em que está operando o número interceptado, 

possibilitando análise geográfica da área de atuação 

dos suspeitos e, se veloz a canalização da informação 

aos órgãos operacionais, além de identificar as pes

soas. 

O Guardião nada mais que um software utilizado 

pelas polícias, federal ou estadual para interceptar si

nais por determinação dos juízes. O,sistema da Dígitro 

faz todo o procedimento de gravação e cruzamento de 

dados. 

'Desembargador Federal do TRF l' Região. 

1 Software livre é qualquer programa de computador que pode 
ser usado, copiado, estudado, modificado e redistribuído com 
algumas restrições. 
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4 Linha Privada de Comunicação
 
de Dados - LPCD
 

A Linha Privada de Comunicação de Dados 

LPCD é um canal de comunicação privativo que pode 

ser estabelecido entre dois locais. Enfim, a LPCD não 

passa pela central,telefônica como o acesso da rede 

DIAL UP (discada), além de ter velocidade de tráfe

go bem maior devido à qualidade da linha (nivel bai

xo de ruído psofométrico, ruído impulsivo, diafonia 

e outros). O sistema é on line2. 

5 Sistema Global para Comunicações Móveis 
-GSM 

O GSM - Sistema Global para Comunicações 

Móveis, ou, na língua inglesa, Global System for Mo

bile Communications) é um sistema em alta velocida

de. A qualidade do serviço pode ser caracterizada por 

fatores como a contigüidade da c;obertura, facilidade 

de acesso à rede, qualidade da conversação e número 

de chamadas derrubadas. 

6Aescuta ambiental 

A escuta e gravação ambiental se referem à con

versa não telefónica (conversa pessoal). 

É utilizado um módulo GSM que transmite ruídos 

e conversas do local onde ele for colocado, co~ abso

luta clareza. 

o microfone supersensível do aparelho permite 

a escuta dos mais ínfimos ruídos, sem preocupação 

com a distância e a autonomia, já que a bateria for

necida funciona durante uma semana em stand bye e 

muitas horas em escuta. Ligando o aparelho, pode-se 

usá-lo por tempo indeterminado sem se preocupar 

com a alimentação. Muito simples de usar, o transmis

sor funciona com a ajuda de um chip de telefone celular 

a ser inserido no aparelho. Para escutar as atividades do 
=>""

'C local, não se precisa de receptor. Escuta-se de qualquer "" = 'C telefone, seja fixo, seja celular. 
=>-=

Q 

~ 
~ 2 On line: conexão à rede, com coleta e distribuição de informações 

por redes de computadores, permitindo a instantaneidade das 

40 interceptações. O envio dos dados gerados pelos terminais 
interceptados se dá em tempo real. 

7Ouso das interceptações e os
 
abusos da Polícia
 

As gravações legais de conversas telefónicas va

lem, em princípio, como prova criminal e têm sido 

cada vez mais utilizadas pelas autoridades policiais nas 

investigações. 

A evolução da tecnologia favorece a investiga

ção. Os equipamentos disponíveis hoje em dia têm ca

pacidade de vigiar maior número de linhas, dando, no 

entanto, também lugar a abusos e, conseqüentemente, 

a prática de crimes, como o previsto no art. 10 da Lei 

9.296, de 24/07/19963, que regulamenta o inciso XII, 

parte final, do art. 5° da Constituição Federal; no art. 4°, 

h4
, que regula o direito de representação e o processo 

de responsabilidade administrativa, civil e penal, nos 

casos de abuso de autoridade. 

Os vazamentos das interceptações, na maioria 

das vezes pela própria Policia (algumas vezes pelo Mi

nistério Público e outras por juízes), propiciando que, 

praticamente de modo imediato, os meios de comu

nicação tenham conhecimento dos diálogos, possibili

tando que as televisões os reproduzam, de maneira fria 

e insossa e muitas vezes incompleta, retiradas de um 

texto que tendo um outro significado. 

J Lei 9.296, de 24/07/1996. 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 autorizados em lei. Pena: reclusão, de dois a 
quatro anos, e multa. 

4Lei 4.898, de 09/12/1965. Art. 4° Constitui também abuso de 
autoridade: (...) h) o ato lesivo da honra ou do patrimônio de 
pessoa natural ou juridica, quando praticado com abuso ou desvio 
de poder ou sem competência legal. Art. 6°. O abuso de autoridade 
sujeitará o seu autor à sanção administrativa civil e penal. § 1° A 
sanção administrativa será aplicada de acordo com a gravidade do 
abuso cometido e consistirá em: a) advertência; b) repreensão; c) 
suspensão do cargo, função ou posto por prazo de cinco a 180 dias, 
com perda de vencimentos e vantagens; d) destituição de função; 
e) demissão; f) demissão, a bem do serviço pÚblico § 2° A sanção 
civiL caso não seja possivel fixar o valor do dano, consistirá no 
pagamento de uma indenização de quinhentos a dez mil cruzeiros. 
§ 3° A sanção penal será aplicada de acordo com as regras dos arts. 
42 a 56 do Código Penal e consistirá em: a) multa de cem a cinco mil 
cruzeiros; b) detenção por dez dias a seis meses; c) perda do cargo 
e a inabilitação para o exercicio de qualquer outra função pública 
por prazo até de três anos. § 4° As penas previstas no parágrafo 
anterior poderão ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. § 

5° Quando o abuso for cometido por agente de autoridade policial, 
civil ou militar, de qualquer categoria, poderá ser cominada a pena 
autõnoma ou acessória, de não poder o acusado exercer funções 
de natureza policial ou militar no município da culpa, por prazo de 
um a cinco anos. 
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Os vazamentos, como as prisões holywoodianas, 
algemas utilizadas desnecessariamente em homens 

pacatos, muitos doentes e velhos, não deixam de ser 

ameaça aos direitos constitucionais do cidadão. 

Esses abusos levaram o eminente Ministro Gilmar 

Mendes, do Supremo Tribunal FederaL reconheci

do conhecedor profundo do Direito Constitucional, 

a classificar como "canalhice" a inclusão de seu nome 

numa lista de suspeitos vazada pela Polícia Federal. Se

gundo o ilustre Ministro, embora soubesse de que se 

tratava de um homônimo, a polícia fez o vazamento de 

propósito, para manifestar descontentamento em re

lação aos habeas corpus concedidos pelo STF a alguns 

presos pela Operação Navalha. 

Levaram, também, a que o Presidente da Associa

ção Nacional dos Procuradores da República - ANPR 

e Procurador Regional da República, Antônio Carlos 

Alpino Bigonha, se manifestasse de forma veemente 

pelo controle externo da administração da Polícia pelo 

Ministério Público. "O controle externo é um fator de 

modernização e avanço para a polícia", afirmou.) 

Os abusos e má-fé nas transcrições dos diálogos, 

com as interpretações, que raiam a imaginação estu

penda do agente policial são grandes. As distorções 

dos diálogos chegam ao absurdo. Os cidadãos de bem, 

que tiveram seu nome apenas citado em conversas de 

suspeitos da prática de crimes, passam a ser, no en

tender do agente policial degravador e da autoridade 

policiaL também um envolvido, um criminoso, tendo 

seu nome, no dia seguinte, enxovalhado pela imprensa, 

devido ao vazamento praticado pela própria polícia. A 

desconfiança dá lugar a indiciamento. 

Bem disse Wilfried Hassemer:5 

Na escuta telefônica, por exemplo, pessoas 

que não estão sendo investigadas acabam sendo 

observadas e milhares de dados que são coletados 

acabam ficando no computador da polícia. Não são 

arquivados e isso constitui uma invasão da privaci

dade dos cidadãos não suspeitos. Essa privacidade 

tem que ser respeitada e está fora do direito de in

tervenção estatal. 

As escutas, as gravações clandestinas, têm servido 

para vários tipos de espionagem política, comerciaL in

5 Hassemser. Wilfried. Perspectiva de uma moderna política 
criminal. Revista Brasileira de Ciências Criminais. n. 8, outubro/ 
dezembro 1994, p. 47. 

dustrial e criminal. O abuso é grande. Na própria polí

cia, o subordinado escuta as conversas dos seus chefes, 

dos delegados, tomando conhecimento das pomposas 

operações; dos jornalistas; dos políticos; do amigo e do 

inimigo. Ninguém escapa. O uso do telefone passou, 

assim, a ser temido, seja pelo cidadão de bem seja dos 

que vivem na criminalidade. O cidadão é vigiado a 

todo tempo. O Estado de Hitler perde para o Estado 

Policial de hoje. O "Grande Irmão" está dominando 

tudo, acabando com a privacidade, e o que é pior com 

o consentimento do cidadão, em troca de uma preten

sa segurança. Os "porcos" de George Orwell6, se não 

dermos um basta, acabarão dominando a democracia. 

Este estado de coisas lembra a ditadura de Hitler, 

de Mussolini e de tantos outros ditadores. Vivemos 

uma época de te~ror. Já se diz que estamos num clima 

do Terceiro Reich. Heil Hitler! Todos, homens de bem 

estão se sentindo bisbilhotados pela Polícia Federal 

A continuarmos assim, não demorará que teremos a 

criação da SS (Schu.tzstaffel). O telefone está a parecer 

invenção do diabo. Todos o temem. Temem as ilações 

errôneas, as imaginações absurdas e suposições estar

recedoras do agente policial degravador e da autorida

de policiaL A imaginação do policial voa alto. 

As apresentações pomposas das conclusões das 

operações realizadas pela Polícia Federal, com nomes 

sugestivos, impressionam o povo. Filmadas. Os filmes 

entregues à televisão, ou esta sendo avisada com ante

cedência. Delira a platéia. Lembra Roma, que receosa 

de que a população se revoltasse, dava-lhe pão e circo. 

O Brasil está se transformando no Coliseu de Roma. A 

sociedade moderna se romaniza. É o eterno ir e vir. A 

história se repete! 

Ninguém escapa. Em março de 1990, seis fiscais 

da Receita Federal, dois agentes e um delegado da Po

lícia Federal, fortemente armados, invadiram o prédio. 

da Folha da Manhã SIA, que edita a Folha de São Paulo. 

O objetivo da invasão era conferir se o jornal estava co

brando faturas publicitárias em cruzados novos ou na 

moeda recém-criada, o cruzeiro". Levaram presos para 
'C 
~ 

'<liprestar depoimento na sede da Polícia Federal dois di- . 
'C = 

retores da empresa e a secretária da diretoria. Isso foi g 
Q 

ontem, hoje é muito mais provável que volte a aconte
~ 
~ 

60rwel, George. A revolução dos bichos. Heitor de Ferreira, 17 ed. 
Porto Alegre: Globo, 1983. 
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cer. O título do editorial da Folha sobre a matéria foi: A 

escaladafascista. 

8 Apretensão da Polícia e a complacência 
do juiz 

Como deseja'a Policia Federal e como têm deter

minado certos juízes, a interceptação não será mais por 

linha interceptada, como é pelo Sistema Vigia, ou seja, 

autorização judicial para cada linha determinada. 

Atente-se que o parágrafo único do art. '2° da Lei 

9.296, de 24/07/1996, dispõe que: 

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 jus

tificada (destaquei). 

Trata-se de uma autêntica devassa na vida íntima 

do cidadão. 

Perde total controle de qual a linha se está deter

minando a interceptação. 

Tem-se a quebra indiscriminada do sigilo tele

fônico, em prol da segurança. Os direitos individuais 

de privacidade e intimidade, assegurados em norma 

pétrea da Constituição Federal de 1988 (art. 5', X), a 

Constituição denominada - que ironia - Cidadã, pelo 

grande jurista e Deputado Federal Ulisses Guimarães, seu 

pai, ficam reduzidos a nada. 

Observe-se que o Superior Tribunal de Justiça, 

pela sua Quinta Turma, ao julgar o RHC 13274/RS, re

lator Ministro Gilson Dipp, em sessão de 19/08/2003 

(Dj29/09/2003), entendeu que: 

VIII. O juiz, ao determinar a escuta telefô

nica, o faz com relação às pessoas envolvidas, refe

rindo os números de telefones, não cabendo à au· 

toridade policial fazer qualquer tipo de "filtragem" 

(destaquei). 

.~.. Em 4 de novembro de 1950, ministros de 15 paí'I".5.. ses europeus, reunidos em Roma, assinaram a Conven
::J co 

Q ção Européia dos Direitos do Homem - Convenção 
'" &, para aproteção dos Direitos do Homem edas liberdades 

l fundamentais - que, com um alcance sem preceden

tes, constitui um marco na evolução do Direito Inter42 
nacional, estabelecendo no art. 8' que: 

1- Qualquer pessoa tem direito ao respeito 

da sua vida privada e familiar, do seu domicílio e da 

sua correspondência. 

2- Não pode haver ingerência da autorida

de pública no exercício deste direito senão quando 

esta ingerência estiver prevista na lei e constituir 

uma providência que, numa sociedade democráti

'~a, seja necessária para a segurança nacional, para a 

segurança pública, para o bem estar econômico do 

país, a defesa da ordem e a prevenção das infrações 

penais, a proteção da saúde ou da moral, ou a prote

ção dos direitos e das liberdades de terceiros. 

Pelo sistema comum, a autoridade policial não 

tem amplo acesso a várias linhas telefônicas, além da 

que pretende interceptar. Para tanto, recebe uma se

nha para acessar a linha interceptada, recebe o áudio 

das chamadas monitoradas, 'tendo informações da data 

e hora da chamada, do identificador numérico da cha

mada monitorada, do móvel monitorado, da identifica

ção do número em contado com o móvel monitorado 
e, por fim, da rota de entrada e de saída da intercepta

ção. A companhia telefônica, em face do Sistema Vigia, 

tem, assim, possibilidade de fazer o acompanhamento 
e o controle da interceptação, evitando que outras li

nhas telefônicas sejam interceptadas sem autorização 

judicial. Cuida, deste modo, da inviolabilidade do sigilo 

das comunicações, como determinado pelo art. 79 da 

Resolução 316, 2004, da Anatel, que lhe impõe tal res

ponsabilidade. 

Em face do sistema que se quer impor, obriga-se 

a companhia telefônica a implantar um linF permitin

do que a autoridade policial interceptar qualquer linha 

telefônica, sem controle da empresa telefônica, que é 

legalmente responsável pela inviolabilidade e confi

dencialidade do sigilo telefônico. 

Pelo jeito, temos uma sociedade rigorosamente 

vigiada. 

9 "Jamais ceder!" 

Winston Churchill conclamou, em 29/10/1941, 

os ingleses a resistirem à invasão alemã, proclamando 

a célebre expressão: "Jamais ceder!". Também nós, juí

zes, jamais deveremos ceder à pressão da policia para 

decretar, desnecessariamente, quebra do sigilo telefô

7 Link: ligação, elo, que permite, mediante uma expressão ou 
imagem, o acesso imediato à outra parte de um mesmo ou de outro 
documento ou sítio (site). 
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nico, prisões temporárias, prisões preventivas, uso abu

sivo de algemas. O Poder Judiciário tem que se manter 

firme, jamais ceder, jamais recuar. O cidadão precisa 

confiar na Justiça! 

O Ministro Gilson. Dipp8, do Superior Tribunal 

de Justiça, foi claro e preciso ao dizer que cabe ao juiz 

tomar os devidos cuidados para que haja um determi

nado grau de cautela na quebra dos sigilos telefônico, 

bancário e fiscal e na decretação das prisões temporá

rias e preventivas. 

Como disse Luiz Flávio Borges D'urs09: 

É inaceitável a decretação de prisões tempo

rárias a granel, o desfile de presos algemados como 

troféus e sua exibição nos telejornais nacionais. 

O novo Presidente da Associação dos Juízes Fe

derais de São Paulo e Mato Grosso, Ricardo Nascimen

tolO, revelou que, quando da deflagração da Operação 

Têmis: 

Havia um clima de revolta e medo de todos 

os magistrados. 

Ao conceder, em 29/05/2007, liminar no HC 

91.514-1/BA, impetrado em favor do sócio-diretor da 

empresa Gautama, Zuleido Soares de Veras (Operação 

Navalha) contra ato da Ministra do Superior Tribunal 

de Justiça, Eliana Calmon, ressaltou o Ministro Gilmar 

Mendes: 

A Constituição Federal de 1988 atribuiu sig

nificado impar aos direitos individuais. Já a coloca

ção do catálogo dos direitos fundamentais no inicio 

do texto constitucional denota a intenção do cons

tituinte de emprestar-lhes significado especial. A 

amplitude conferida ao texto, que se desdobra em 

setenta e oito incisos e quatro parágrafos (CF, art. 

5'), reforça a impressão sobre a posição de destaque 

que o constituinte quis outorgar a esses direitos. A 

idéia de que os direitos individuais devem ter eficá

cia imediata ressalta, portanto, a vinculação direta 

dos órgãos estatais a esses direitos e o seu dever de 

guardar-lhes estrita observância. 

O constituinte reconheceu ainda que os 

direitos fundamentais são elementos integrantes 

8 Cf. Revista Consultor Jurídico, 29/05/2007. Falta de limites. 
Reportagem de Lílian Matsuura. 

9 Cf. Revista Consultor Jurídico, 29/05/2007. Falta de limites. 
Reportagem de Lílian Matsuura. 

10 Cf. Revista Consultor Jurídico, 29/05/2007. Falta de limites. 
Reportagem de Lílian Matsuura. 

da identidade e da continuidade da Constituição, 

considerando, por isso, ilegítima qualquer reforma 

constitucional tendente a suprimi-los (art. 60, § 4"). 

A complexidade do sistema de direitos fundamen

tais recomenda, por conseguinte, que se envidem 

esforços no sentido de precisar os elementos essen

ciais dessa categoria de direitos, em especial no que 

concerne â identificação dos âmbitos de proteção e 

à imposição de restrições ou limitações legais. 

E n« que se refere aos direitos de caráter pe

nal, processual e processual-penal, talvez não haja 

qualquer exagero na constatação de que esses direi

tos cumprem um papel fundamental na concretiza

ção do moderno Estado democrático de direito. 

Acentua, ainda, o ínclito Ministro, nessa mesma 

decisão: 

(...) que é a boa aplicação dos direitos fun

damentais de caráter processual - aqui merece 

destaque a proteção judicial efetiva - que permite 

distinguir o Estado de Direito do Estado policial! 

(destaques no original). 

Por fim, registra Sua Excelência que: 

A idéia do Estado de Direito também imputa 

ao Poder Judiciário o papel de garantir os direitos 
fundamentais. Por conseqüência, é necessário ter 

muita cautela para que esse instrumento excep
cional de constrição da liberdade não seja utilizado 

como pretexto para a massificação de prisões pre
ventivas. 

Na ordem constitucional pátria, os direitos 

fundamentais devem apresentar aplicabilidade 
imediata (CF, art. 5', § 1'). 

A realização dessas prerrogativas não pode 
nem deve sujeitar-se unilateralmente ao arbitrio 
daqueles que conduzem investigação de caráter 
criminal. 

Em nosso Estado de Direito, a prisão é uma 
medida excepcional e, por essa razão, não pode ser 
utilizada como meio generalizado de limitação das 
liberdades dos cidadãos. 

Todo aquele que atua com a parte (sentido am

plo) na Justiça tem que desempenhar seu papel de 

acordo com o que está disposto no nosso ordenamen

to jurídico. Li, num habeas corpus, sob minha relatoria 
~ 

(HC 2007.01.00.022252-S/MA), impetrado, originaria ·C 
"u= -.5mente, contra o Delegado de Polícia Federal, em que 
E

este, prestando informações ao juiz, disse: Primafacie, Q 

advirto (sic) que o requisito do perigo da demora ~ 
(periculum in mora) encontra-se ausente, desautori ~ 
zando a concessão de liminar no caso em apreço (des 43 
taquei). 
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o descalabro está cada vez maior. Mete 

medo. Não sabemos onde vamos chegar. No ACR. 

2003.36.00.008505-4/MT, também sob minha relato

ria, registrei, no voto condutor do acórdão 

(...) neste processo, parecendo coisa de fil

me, a testemunha indicada pela acusação (....), réu 

condenado em outro processo, futuro colaborador 

do Mini~tério Público, foi ouvida encapuzada. Che

gou para audiência, escoltada por agentes de Policia 

Federal, com o rosto encoberto, nem o juiz o viu 

entrou, permaneceu e saiu encapuzado. Não apre

sentou nenhum documento de identidade, nem 

sequer carteira de trabalho ou de motorista. O Juiz 

Federal (...) disse: "Não vejo empecilho em tomar o 

depoimento como ela se apresenta (encapuzada), 

uma vez que não haverá prejuízo para as partes, 

sendo que sua identificação será feita mediante 

atestado policial, com base na sua impressão digital 

que será aposta no termo, para esse objetivo" (cf 

vol. VIII, fls. 2.458). A testemunha foi ouvida sem 

que ninguém soubesse quem era. Nem o juiz. Dois 

dias depois da audiência, é que a Polícia Federal 

encaminhou ao juiz laudo de pericia papiloscópica 

dizendo que a pessoa ouvida era mesmo (...) (cf vol. 

VIII, fls. 2.474/2.48°). Impressionante' Nunca se VIU 

isso. A testemunha incógnita, ninguém a conhe

cia nem poderia conhecê-la. Nem a Lei 9.807, de 

13/0711999, que estabelece normas para proteção 

de testemunhas, isso prevê - ouvida de testemu

nha encapuzada! 

o art. 12 da Declaração Universal dos Direitos 

do Homem (Assembléia Geral das Naçôes Unidas em 

10/12/1948) proclama: 

Ninguém será sujeito a interferências na sua 

vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua cor

respondência, nem a ataques a sua honra e reputa

ção. Todo o homem tem direito à proteção da lei 

contra tais interferências ou ataques. 

E a nossa Constituição, em norma pétrea, esta

belece que: 

Art. 5°, X - são invioláveis a intimidade, a 

vida privada, a honra e a imagem das pessoas, asse

gurado o direito a indenização pelo dano material 
:!l 

'C 

'''' 
ou moral decorrente de sua violação (destaquei) 

= 'C 
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Antes, no art. 1°, m, proclama: 
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A República Federativa do Brasil, formada 

~ 
pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 

do Distrito Federal, constitui-se em Estado Demo

44 crático de Direito e tem como fundamentos: III  a 

dignidade da pessoa humana (destaquei). 

Maurice Hauriou II afirma: 

En materia jurídica es preciso buscar siempre 

garantías y seguridades. No basta que un derecho 

sea reconocido y declarado; es necesario garantizar

lo, porque llegarán ocasiones en que será discutido 

yviolado. 

Temos que respeitar e honrar nossa Constituição 

Federal, lembrando as palavras de Ulisses Guimarães, 

cognominado Senhor Constituinte - título que o cele

brizou, pronunciadas em 27107/1988: 

Esta Constituição, o povo brasileiro me au

toriza a proclamá-la, não ficará como bela estátua 

inacabada, mutilada ou profanada. O povo nos 

mandou aqui para fazê-la, não para ter medo. Viva 

a Constituição de 19881 Viva a vida que ela vai de

fender e semear! 

A quebra do sigilo implica intromissão na pri

vacidade do cidadão, expressamente amparada pela 

Constituição Federal (art. 5°, X), e somente se justifica 

mediante especificação da necessidade que encontre 

fundamento plausível. 

Ademais, ainda que haja a quebra do sigilo, isto 

não significa permissão para divulgaçãO, muitas vezes 

despropositada e humilhante, dos dados obtidos, ridi

cularizando o homem, o cidadão. A vida da pessoa não 

pode sofrer uma devassa, com o propósito de localiza

rem-se indícios do ilícito penal. 

Não é porque o homem não pratica nada de er

rado, é um indivíduo correto, que não deve se incomo

dar com a quebra do seu sigilo telefonico, dizendo "mi

nha vida é um livro aberto". Não é isso. A intimidade 

abrange muitos outros aspectos da vida, determinados 

hábitos, vida amorosa, conversas particulares, críticas 

que faz, moléstias suas e de outros. Todos esses fatos 

íntimos, que de infração às normas legais nada têm, 

não podem ser bisbilhotados por terceiros, inclusive 

pelo Estado, pela sua Policia. Faz parte da intimidade 

do cidadão até o lixo de sua residência ou de seu local 

de trabalho. A Constituição, como já disse, assegura o 

direito da pessoa preservar seus segredos. 

Proclamou Jean Carbonier: "a intimidade é a esfe

ra secreta da vida do indivíduo". 

11 Hauriou, Maurice. Principias de derecho público y constitucional. 
Traducción, estudio preliminar, notas y adiciones: Carlos Ruiz dei 
Castillo. Granada: Editorial Comares, S.L., 2003, p. 130. 
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Da Conferência Nórdica sobre Direito à Intimi

dade, realizada em maio de 1967, em Estocolmo, lemos 

o seguinte conceito: 

o direito à intimidade é o direito do homem 

de viver em forma independente a sua vida, com 

um mínimo de ingerência alheia. 

Não pode o Estado, com o pretexto de combater 

a criminalidade, invadir"a privacidade e a alma das pes

soas", como disse Winfried Hassemer12. 

o Estado não pode ser um monstro ameaçador 

dos direitos constitucionais de liberdade, intimidade e 

segurança do homem. O Leviatã de Thomas Hobbes 

é-de ser sempre repudiado. 

Não pode o Estado utilizar-se, já disse várias vezes 

em votos, das mesmas armas do bandido porque senão 

a ele se iguala, e em bandido se transforma. Não pode 

entre eles - Estado e criminoso ~ haver "paridade de 

armas". Como disse Winfried Hassemer13
: 

o Estado precisa, também em face da po

pulação, possuir uma superioridade moral sobre o 

crime, a qual não se fundamenta normativamente, 

mas também se revela na forma prática-simbólica. 

Ele não pode se utilizar de métodos criminosos, 

porque senão põe em perigo essa superioridade e 

com isso, a longo prazo, tambêm arrisca a sua cre

dibilidade e a confiança da população na ordem 

jurídica estatal. 

O juiz não deve se curvar a quem quer seja. O seu 

senhor é o povo, não o povo manipulado. Não deve te

mer ninguém. Não deve se acovardar. Deve, sim, resis

tir às pressões do clamor da imprensa, da Polícia e do 

Ministério Público. Deve ser justo, humano e obedecer 

à Constituição. Fazer respeitar os direitos individuais 

de todos, inclusive os dos criminosos por mais odiosos 

que tenham sido seus crimes. 

Termino com os versos de Thiago de Mello: 

Faz escuro, mas eu canto, 

Porque a manhã vai chegar. 

Sem dúvida alguma l 

12 Hassemer, Wilfried. Perspectivas de uma política criminal. In Três 
temas de direito penal. Porto Alegre: Estudos MP, n. 7, ESMP, 
1993. 

13 Hassemer, \X!ilfried. Direito penallibertário. Trad. Regina Greve. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 145. 
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