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• RESUMO: O texto tem como foco os pontos polê
micos do inciso XII, do art. 50., da Constituição Fe-
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: : mitir a interceptação em sistemas de informática
/>"ou telemática. Outros pontos examinados dizem
W;/réspeito a questões suscitadas pela norma sobre a
"<inviolabilidade do sigilo "de dados", ainda não pa
"fi>cificadas pela doutrina ou pela jurisprudência: o

,"?j' vocábulo "dados" refere-se somente aos registros
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>às inviolabilidades da correspondência, da comu
~kação telegráfica e de dados. Embora a redação
\q()dispositivo aponte para uma natureza ábsolu

:'\fàdesta proteção, na doutrina há forte tendência
"are-Iativizá-Ia, pois sempre há conflito entre valo
:Yil'€s constitucionais e, para res()lvê~los, faz"se ne

».;çêssáriaaaplicação do princípio da proporciona-
~glidade.·· .... . ..
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Antonio SCARANCE FERNANDES'

1 As inviolabilidades do art. 50., inciso XII, da
CF

Um dos mais polêmicos dispositivos da Cons
tituição Federal (CF) é o inciso XII do art. 5Q

• A sua
análise reflete os diversos posicionamentos da dou
trina e da jurisprudência adotados após 1988 a res
peito das invíolabilidades constitucionais do sigilo
e da aplicação do princípio da proporcionalidade.

Dele consta que:

[...] é inviolável o sigilo da correspondência e
das comunicações telegráficas, de dadose das
comunicações telefônicéls, salvo, no último
caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na
forma que alei estabelecer para fins de inves
tigação criminal ou instrução processual pe
naI.

Como se vê, o inciso declara as seguintes invio
labilidades de sigilo: da correspondência, das comu
nicações telegráficas, de dados e das comunicações
telefônicas.

Aqui, somente serão trazidos alguns pontos
polêmicos do inciso, com a preocupação principal
de anotar algumas divergências e eventuais posi
ções dos tribunais superiores.

2 As discussões a respeito da inviolabilidade
das comunicações telefônicas

A última parte do inciso, referente à inviola
bilidade das comunicações telefônicas, foi a que,
após a edição da CF, suscitou as primeiras grandes
indagações. Permite a violação da comunicação te
lefõnica por ordem judicial, nas hipóteses e na for-
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ção com aspectos da vida privada dos indivíduos;
como o "diário íntimo"; os "registros bancários~'; os
"registros computadorizados". Contudo, a tendência
foi restringir o alcance da palavra "dados" aos regis
tros constantes de computadores, em razão do cres
cente uso desses aparelhos, o que levou as pessoas a
neles armazenarem informações confidenciais sobre
a sua vida privada. Os demais dados estariam res
guardados pelo inciso X, do art. 50, da CF.

O segundo ponto polêmico. decorreu da pró
pria redação do inciso XII. Ele nàodeixa dúvida de
que são objetos de proteção: o "sigilo da correspon
dência", ou seja, o sigilo decorrente de comunica
ção por meio de cartas, "as comunicações telegráfi
cas" e "as comunicações telefônicas". Contudo, não
foi claro no tocante ao objeto de proteção em rela
ção aos "dados". Uma interpretação gramatical leva
a que se entenda estar protegida a inviolabilidade
dos próprios dados. Éo que se extrai da inserção da
vírgula depois da expressão "comunicações telegrá
ficas", da não antecipação da palavra "comunica
ções" ao vocábulo "dados" e da colocação dessa pa
lavra antes do vocábulo "telefônicas". Caso ointe
resse fosse resguardar a inviolabilidade dascomu
nicações, a redação seria outra: "comunicações tele
gráficas, de dados e telefônicas". Entretanto, uma
interpretação sistemática apontaria para outra so
lução. Todo o inciso protege inviolabilidades de co
municações - por correspondência, por telégrafo,
por telefone - e, assim, a intenção do legislador se
ria também a de proteger a comunicação dos "da
dos" e não a estes em si mesmos.

Na decisão plenária do Tribunal, na AP 307
(caso Collor), o tema foi exaustivamente debatido,
com votos em sentidos diversos, chegando-se a afir
mar a proibição da violação de dados, sem haver,
todavia, a afirmação clara dessa proibição, porque
os votos confluíram no caso para afirmar a ilicitude
da prova, também em razão de haver ofensa ao prin
cípio da inviolabilidade do domicílio. O debate é
retratado pelo Ministro SepúlvedaPertence, em ou
tro julgamento plenário (RE 418-416, ReI. Min. SE
PÚLVEDA PERTENCE, j. 10-5-06; Dl de 19-12-06).

Posteriormente, decidiu o Supremo. Tribunal
Federal que o inciso XII protege de maneira absolu
ta a quebra do sigilo de comunicações de dados, não
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Quanto ao uso da prova emprestada em pro
cesso de outra natureza, administrativa, disciplinar,
cível, argumenta-se que a CF não permite a inter
ceptação para se obter prova fora do âmbito crimi
nal; assim, o transplante da prova representaria for
ma de se contornar a vedação constitucional quan
to à interceptação para fins não-criminais.3 Há, en
tretanto, entendimento no sentido de que a prova
poderia ser aceita porque a vida privada, valor cons
titucionalmente protegido pela vedação das inter
ceptações telefônicas, já teria sido violada de forma
lícita. Não haveria razão, então, para se impedir a
produção da prova, sob o argumento de que, por via
oblíqua, seria desrespeitado o texto constitucional.4

No Supremo Tribunal Federal, tem prevaleci
do entre os ministros a idéia de que é possível utili
zar, "como prova emprestada, a obtida mediante
interceptação telefônica em proced imento ad m inis
trativo disciplinar, contra a mesma ou as mesmas
pessoas em relação às quais foram produzidas, ou
contra outros servidores cujos ilícitos teriam des
pontado à colheita dessa prova" (Inq 2-424-QO-QO,
ReI. Min. CEZAR PELUSO, julgamento em 206-07, Dl
de 24-8-07. Ainda, no mesmo sentido: Inq 2-424
QO, ReI. Min. CEZAR PELUSO, julgamento em 25-4
07, Dl de 24-8-07).

3 Greco Filho (op. cit., p. 23-24) sustenta que aprova obtida no
processo criminal não pode ser usada em processo de natureza
civil.

4 Essa a posição externada no livro As nulidades noprocesso pe
naI, que escrevemos com Grinover e Magalhães (1997, p. 194). É
também o entendimento de Barbosa Moreira (Revista Forense,
v. 337, p. 132-133, jan.lmar. 1997)·

3 A inviolabilidade do sigilo de dados ou da
comunicação de dados

Outros pontos polêmicos dizem respeito à in
violabilidade do sigilo "de dados". Em síntese são
os seguintes: a) se o vocábulo "dados" refere-se so
mente aos registros computadorizados; b) se a pro
teção constitucional é dirigida à comunicação de
"dados" ou aos "dados" em si mesmos.°vocábulo "dados", do inciso XII, do art. 5º, da
CF, em uma acepção mais ampla, abrangeria quais
quer "dados" que, de alguma forma, tivessem rela-

entre duas pessoas, não levaria em conta que, com o
desenvolvimento tecnológico, as comunicações en
tre pessoas são feitas muitas vezes por meio de com
putadores, em substituição às realizadas por telefo
ne, ainda que sem a utilização dele.'

Após vários anos da lei, não se afirmou a in
constitucionalidade do parágrafo 12 do art. la, sendo
negada liminar em ação intentada com essa finalida
de (ADI1-488-MC, ReI. Min. NÉRI DA SILVEIRA, julga
mento em 7-11-96, Dlde 26-11-99), a qual, depois, não
teve seguimento por ilegitimidade ativa ad causam.

A outra questão atinente ao uso da prova pro
duzida mediante quebra do sigilo da comunicação
telefônica em outros processos deve Ser separada
em duas hipóteses: utilização em outro processo
criminal e em processo de natureza diversa.°uso da prova é admitido, com tranqüilida
de, em outro processo cujo crime seja punido com
reclusão, pois para ele seria permitida a intercepta
ção telefônica (art. 20, inciso 111, da Lei nll 9.296/96).
Se a infração é punida com detenção ou prisão sim
ples, contudo, a própria lei excluiria a interceptação
nesse caso, e, assim, não caberia tomar de emprésti
mo a prova do outro processo. Todavia, se aceita a
orientação ampla de que, após produzida a prova,
não há mais sigilo de comunicação a ser protegido,
em qualquer processo poderia ela servir para fun
dar a sentença, como a seguir será exposto.

l Para Luiz Flávio Gomes e Raúl Cervini (1997. p. 167-171), a lei se
aplica às chamadas "comunicações telemáticas",já que consi
deram a comunicação telefônica um gênero que compreende
vários tipos (transmissão de voz, de sons, de imagens, de dados,
de sinais etc.). As comunicações telemáticas por telefone, no
fundo, não passariam de comunicação telefônica. Têmposição
ampliativa e admitem também a interceptação portelemática
independente de telefonia (P.171-176),Adotou também essa po
sição, Damásio E. de Jesus (Revista dos Tdbunais, v. 735,P. 458
473,1997): "A Carta Magna, quando excepciona Oprincípio do si
gilo na hipótese de 'comunicações telefônicas" não cometeria o
descuido de permitir a interceptação somente no caso de con
versação verbal por esse meio, i.e., quando usados dois apare
lhos telefônicos, proibindo-a, quando pretendida com finalida
de de investigação criminal e prova em processo penal, nas hipó
teses mais modernas. Aexceção, quando menciona 'comunica
ções telefônicas', estende-se a qualquer forma de comunicação
que empregue a via telefônica como meio, ainda que haja trans
ferência de 'dados'. Éo caso {lo uso do 'modem'. Se assim não
fosse, bastaria, para burlar a permissão constitucional, 'digitar'
e não 'falar"'.

rl1aq~e a lei estabelecer, para fins de investigação
criminal ou instrução processual penal.

Como era exigida uma lei que estabelecesse
as hipóteses e a forma de violação das comunica
ções telefônicas, surgiram duas posições: a) era su
ficiente o art. 57 do Código de Telecomunicações; b)
era necessária uma lei específica.

Prevaleceu a segunda orientação. °Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus
69·912-0/RS (DJU de 26/11/1993, p. 25.532/25.533, Ple
nário), em votação bastante dividida, concluiu que,
sem lei, eram ilícitas as interceptações telefônicas.
Com isso, sobreveio a Lei n~9.296/96.

Trouxe a lei duas relevantes discussões direta
mente relacionadas com o alcance do inciso analisa
do: a) se a interceptação do fluxo de comunicações
em sistema de informática e telemática autorizada
peloart. 1º, parágrafo único, é inconstitucional; b) se a
prova produzida mediante interceptação telefônica
no processo criminal poderia ser utilizada em outro
processo da mesma ou de diversa natureza.

A afirmação da inconstitucionalidade do pa
rágrafo único do art. la é assentada em vários argu
mentos: o inciso XII do art. 50 da CF somente permi
tiria a quebra do sigilo da comunicação por telefo
ne, não a autorizando em outras formas de comuni
cação, como aquelas feitas em sistemas de
telemática ou informática; a comunicação telefôni
ca seria somente a feita diretamente entre
interlocutores com uso de um aparelho determina
do, o telefone, não compreendendo a comunicação
de dados ou de mensagens escritas por informática
e telemática; em caso de dúvida, o dispositivo deve
ser interpretado restritivamente, pois configura li
mitação a direito individual.'

Outros consideraram constitucional a regra,
visto que as comunicações por informática e por
telemática seriam formas derivadas do gênero "co
municação telefônica", cuja violação foi permitida
pelo texto constitucional. Ademais, uma excessiva
restrição ao significado da expressão "comunicação
telefônica", limitando-a apenas àquela feita por
transmissão de voz e sons por telefone diretamente

, Essa posição é sustentada por Greco Filho (1996; p. 11-13).
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brasileiro (Seleções Jurídicas da COAD, n. 8, p. 11-25,i993); Luis
Roberto Barroso (2001); Suzana de Toledo Barros (2000,p. 9i~98).

correspondência, das comunicações telegráficas ou
da comunicação de dados.

Também para Tércio Sampaio Ferraz Júnior as
inviolabilidades são absolutas, mas, como vistoise
ria inviolável a comunicação, não o seu objeto;

Contudo, na doutrina, há forte tendência na
afirmação da natureza não absoluta da inviolabilida
de, pois sempre há conflito entre princípióscoristitu
cionais e, para resolvê-los, faz-se necessária aaplica
ção do princípio da proporcionalidade; Àtribúi...:se a
ele status de principio constihICional,extraídode
outras normas constitucionais que versam sobre a
proteção dos direitos fundamentais da liberdade, da
justiça, da personalidade, da integridade física; a su
premacia do Estado Democrático de Direito e a im
plementação das garantias asseguradas na Declara
ção Universal dos Direitos do Homem (SERRANO
GONZALEZ-CUELLAR, 1990, cap; 4, p; S1-66);5.

Em suma, como é inevitável °conflito entre
valores protegidos constitucionalmente, para
resolvê-lo; há necessidade de se invocar o princípio
da proporcionalidade. Com isso; as regras que de
claram invioláveis o sigilo da correspondência, das
comunicações telegráficas, de dadosóu de comuni
cação de dados não seriam absolutas.

Contudo, uma simples e genérica aplicação do
prihi:ípio conduziria a uma estranha composição do
inciso XII, do art. 5Q

; da CF: as comunicações por cor
respondência, telegrafia e de dados poderiam ser
violadas sem os mesmos resgúardos exigidos para
a interceptação telefônica: prévia lei e autorização
judicial. . .

Por outro lado, uma tentativa de harmoniza
ção interna do inciso conduziria a que a aplicação do
princípio da proporcionalidade, para justificar a vio
lação da correspondência, das comunicaçõestelegrá-
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Em síntese, para o autor, protege~se, de forma
absoluta, a comunicação por carta, por telégrafo ede
dados, não os dados em si mesmos. O grande
questionamento a essa orientação é que leva ao esva
ziamento da proteçào constitucional, pois preserva
somente o momento da comunicação Contra qualquer
tipo de violação, não o próprio sigilo da comunicação.

Como isto é tecnicamente possível, o consti
tuinte não permitiu absolutamente a entrada
de terceiros, ainda que em nome do interesse
público, na comunicação. Esta proibição, po
rém, não significa que, no interesse público,
não se possa ter acesso - a posteríori- à iden
tificação dos sujeitos e ao relato das mensa
gens comunicadas. Por exemplo, o que se veda
é uma autorização judicial para interceptar
correspondência, mas não para requerer bus
ca e apreensão de documentos. Esta obsérva
ção nos coloca, pois, claramente, que a ques
tão de saber quais elementos de uma mensa
gem podem ser fiscalizados não se confunde
com a questão de saber se equanto uma auto
ridade pode entrar no processo comunicativo
entre dois sujeitos. São coisas distintas que
devem ser examinadas distintamente. Assim,
por exemplo, solicitar ao juiz que permita à
autoridade acesso à movimentação bancária
de alguém não significa pedir paraintercep
tar suas ordens ao banco (sigilo da comunica
ção) mas acesso a dados armazenados (sigilo
da informação).

4 Polêm ica em torno da natureza das invio
labilidades da correspondência, da comu
nicação telegráfica e de dados

A polêmica central e fundamental sobre o
inciso XII, do art. SQ, da CF gira em torno da natureza
da proteção às inviolabilidades da correspondên
cia, da comunicação telegráfica e de dados: se abso
luta ou se passível de alguma relativização..

Uma primeira interpretação leva a afirmar a
natureza absoluta da proibição, pois o legislador
constituinte somente permitiu a violação da comu
nicação telefônica. Assim, nem por ordem judicial
poderiam ser quebrados os sigilos dos dados, da

endereçada, comete uma violência contra a fa
culdade de manter sigilo e viola a liberdade de
negação. não importa se, na carta, esteja ape
nas a reprodução de um artigo de jornal publi
cado na véspera. O direito terá sido violado de
qualquer modo, pois a proteção não é para o
que consta da mensagem (tecnicamente, o cha
mado re/atocomunicado), mas para a ação de
enviá-ta e recebê-Ia.
Visto deste ângulo, toma seu correto sentido O
disposto no inciso XII do art. SQ da C. F. quando
ali se admite, apenas para a comunicação tele
fônica e, assim mesmo, só para fins de investi
gação criminal ou instrução processual penal,
por ordem judicial, a quebra do sigilo. Con
quanto haja quem caminhe para uma interpre
tação literal deste texto, não nos parece razoá
vel aceitá-Ia na sua inteira singeleza. Notecse,
antes de mais nada, que dos quatro meios de
comunicação ali mencionados-correspondên
cia, telegrafia, dados, telefonia, sóo último. se
caracteriza por sua instantaneidade. Isto é; a
comunicação telefônica só é enquanto ocorre.
Encerrada, não deixa vestígios no que se refere
ao relato das mensagens e aos sujeitos
comunicadores. Éapenas possível, a posteriorí,
verificar qual unidade telefônica ligou para
outra. A gravação de conversas telefônicas por
meio do chamado 'grampeamento' é, pois; uma
forma sub-reptícia de violação do direito ao
sigilo da comunicação, mas, ao mesmo tempo,
é a única forma tecnicamente conhecida de pre
servar a ação comunicativa. Por isso, no inte
resse público (investigação criminal ouinstru
ção processual penal), é o únkomeiodecomu
nicação que exigiu, do constituinte; uma res
salva expressa. Os outros três não sofreram se
melhante ressalva porque, no interessepúbli
co, é possível realizar investigaçôes e obter pro
vas com base em vestígios que a comunicação
deixa: a carta guardada, o testemu nhQ de quem
leu o nome do endereçado e doremetenteiou
de quem viu a destruição do documento, oqüe
vale tambémyarao telegraril?,par(iº.!el~x,

para o telefax, pârâarecéptação da mensagern
de um computador para outro, etc.
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Ainda que nos pareça claro o assunto, sua ex
plicação merece um detalhamento; Admiti
mos, em resumo, que o inciso XII, do art. 5'\ da
C.F. trata, em síntese, do direito à inviolabili
dade do sigilo da comunicação, o qual tem
por conteúdo a faculdade de manter sigilo e
por objeto a liberdade de negação. Afacul
dade referida significa, para °sujeito; que ele
pode restringir os endereçados do seu ato co-
municativo e, em decorrência; para os demais
(outros) vigora umveto à entrada nessacomu
nkação, sem consentimento do sujeito~emis

sor e receptor da mensagem. Quando;pois, al
guém - umoutro.-intercepta uma mensagem;
por exemplo; abre uma carta que nãO Ihetoi

os dados (MS 21.729, voto do Min. SEPÚLVEDA PER
TENCE, j. S-1O-9S, o)de 19-10-01), e, ainda, que, por
isso, não é proibida a apreensão da base física do
computador, na qual se encontram os dados, medi
ante prévia e fundamentada decisão judicial (RE
418.416, ReI. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, julgamen
to em 10-S-06, O) de 19-12-06).

De maneira diversa, contudo, concluiu-se re
centemente, em julgamento por turma, que os regis
tros bancários estão regidos pela proteção do inciso
XIJ e não pela do inciso X, do art. SQ, da CF; a regra
protege o sigilo de dados, que pode ser afastado por
ordem judicial, objetivando a investigação criminal
ou instrução processual penal (RE 461366, ReI. Min.
MARCO AURÉLIO, julgamento em 3-8-07, Informati
vo 474). Reflete orientação de que o vocábulo "da
dos" deve ter o mesmo tratamento das intercepta
ções telefônicas, sendo abrangido pela expressão "no
último caso".

A leitura dos votos no julgamento'peloPleno
(RE 418.416) ora anotado mostra que o assunto não
foi ainda objeto de decisão firme e definitiva do
Supremo, embora revele forte inclinação no sentido
de restringir o alcance do inciso XII, do art. SQ, à co
municação de dados. Essa tendência está assenta
da em artigo de Tércio Sampaio Ferraz Júnior (apud
PIZOGLlO; GAVALDÃü JÚNIOR, 200S), menciona
do no julgamento do Supremo Tribunal Federal, e,
por isso, interessa conhecer, nesse ponto, o que foi
por ele escrito:



21

6 Sobre o princípio da proporcionalidade, ver Antonio Scarance
Fernandes (20°7, p. 4-4 -4.6).

Essa amenização foi feita com a invocação do
princípio da proporcionalidade ou com a verifica
ção da justa causa.

Todavia, admitida a mitigação do valor atri
buído à proteção do sigilo das comunicações por
correspondência, por telégrafo ou por dados, isso
gera uma situação estranha na análise integral do
polêmico inciso em razão da ressalva feita em rela
ção às comunicações telefônicas. Assim, enquanto
para estas exige-se lei e prévia autorizaçãojudicial,
a verificacão da licitude da viola cão de urna corres-

J I .• .' .'

pondência, por exemplo, seria feita após aSLJ30COr-
rência, ficando na discrícionariedadé do juiz decidir
se a prova poderia ser aceita. O limite clous6do
princípio da proporcionalidade oua existência de
justa causa seria estabelecido por quem aprecia a
licitude da prova. Faltariam parâmetros c1aróspara
estabelecer o que é, ou nãà; permitido e orientar o
juiz na solução de cada caso.

Não resolve afí rma r que éabsblutasÓménte a
proteção da comunicação emsi mesma, sendopos
sível a apreensão do objeto da comunicação, como
o conteúdo de uma carta, o dado do computador.
Esvazia a proteção constitucional, pois de queadi
anta proteger a comunicação se nãoé protegido o
sigilo dessa comunicação?

Por isso tudo, há imensa dificuldade em inter
pretar de forma harmônica o referido inciso. De qual
quer forma, duas conclusões essenciais podem ser
extraidas: a afirmação de que as proteções são ab
solutas foi abalada por situações concretas em que
houve necessidade de resguardar valores maiores
do que o do sigilo das comunicações, assim, há de se
concluir que é inevitável a utilização do princípio da
proporcionalidade ou invocação da existência de
justa causa para amenizar a rigidez das ,proibições
constantes do inciso XII, do art. Sll, da CF. Contudo,
para evitar que a avaliação da licitude de uma que
bra de sigilo de comunicação seja feita sem paráme
tros, há que se levar em conta os pressupostos e os
requisitos estabelecidos pela doutrina paraêltuação
do princípio da proporcionalidade.6 Assim; deve-se

Criminal/Criminal

ver justa causa, como sucede em gravações realiza
das em caso de seqüestro, de graves ameaças. Pode
o juiz autorizar a gravação. Não é, contudo, necessá
ria a autorização, pois se a gravação estiver fundada
em justa causa, a prova é lícita, mesmo sem ela.

Para o Supremo Tribunal Federal e o Superior
Tribunal de Justiça, a gravação efetuada por um dos
interlocutores que se vê envolvido nos fatos em tese
criminosos é prova lícita e pode servir de elemento
probatório para a notitia criminis e para a persecução
criminal (STF, HC 7S.338/RJ, ReI. Min. NELSON JOBIM,
Segunda Turma, DJ 25/9/1998, HC 36.S4S/SP, ReI. Min.
LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJ 29/8/2005, p. 374).

A gravação ambiental não foi incluída na
vedação do inciso XII, do art. Sll, da CF, nem foi
abrangida pela Lei das Interceptações Telefônicas~ A
ela se aplicaria o inciso X, que protege a vida privada.
Será aceita quando houver justa causa, avaliada em
cada caso, pela ponderação dos interesses em jogo.

Conclusões
O inciso XII, do art. 5Q

, da CF, ao cuidar das invio
labilidades do sigilo das comunicações, pretendeu que
fossem considerados absolutos os resguardos do sigi
lo das correspondências, das comunicações telegráfi
cas, dos dados computadorizados, e autorizou a viola
ção, mediante prévia lei e com autorização judicial, das
comunicações telefônicas.

Todavia, embora louvável a preocupação com o
sigilo das comunicações, otratamento dadopelo inciso
ao assunto não foi adequado e, por isso, gerou polê
micas difíceis de serem resolvidas.

Mostram os doutrinadores serem inevitáveis os
conflitos entre os princípios constitucionais, e, por isso,
não podem, em regra, ser considerados absolutos.
Apontam para a solução desses conflitos o princípio
da proporcionalidade.

Ora, a afirmação peremptória constante do
inciso de que, tirante as comunicações telefônicas, as
demais por ele tratadas seriam invioláveis não evitou
que a regra fosse amenizada. Como fazer prevalecer o
valor sigilo da correspondência em confronto com o
valor vida? Como admitir que alguém possa ser con
denado se é possível sustentar a sua defesa em prova
obtida com violação do sigilo de dados, de uma comu
nicação telegráfica, ou por correspondência?

5 Polêm icas sobre as violações de comunica
ções não abra ngidas pelo inciso XII

Outras polêmicas dizem respeito a violações
de sigilos de comunicações não abrangidas pelo
inciso XII, do art. Sll, da CF, como o sigilo dos dados
telefônicos, o sigilo das gravações.

No tocante ao sigilo de dados telefônicos, as
sim compreendidos os referentes ao titular da linha
telefônica, às ligações efetuadas, entende-se que o
conhecimento desses informes não representa vio
lação das comunicações telefônicas, pois não há in
terceptação e nem é conhecido oconteúdo das con
versas entre os interlocutores.

Por isso, o SupremO Tribunal Federal, em rela
ção aos poderes das Comissões Parlamentares do
Inquérito, concluiu que constitui matéria de reserva
de jurisdição a interceptação telefônica, em razão
do que dispõe o inciso XII,do artso, da CF, mas po
dem elas violar o sigilo telefônico (ver FERNANDES,
2007, p. 244). Ainda, de forma geral, afirmou-se a
possibilidade de acesso aos números dos telefones
porque "a informação de número de telefone para
contato não implica quebra de sigilo telefônico"
(ADI2-407, ReI. Min. CÁRMEN LÚCIA,julgamento em
31-5-07, Dl de 29-6-07).

. A gravação de conversas telefônicas. por um
dos interlocutores sem o conhecimentodeoutronão
foi regulamentada pela Lei daslntel'ceptêlçõesTele
fônicas, sendo admitida como prova quando hou-

particular do proprietário do computador, nele ar
mazenados. Se não estiverem os dados protegidos
pelo inciso XII, estarão acobertados pelo inciso X, e,
assim, poderiam ser usados quando houvesse auto
rização judicial com invocação do princípio da pro
porcionalidade ou com afirmação de justa causa.
Outra, bem diferente, seria o uso de dados concer
nentes às comunicações feitas pelo computador, nor
malmente por e-mails. A se acolher a posição de Tércio
Sampaio Ferraz, poderiam ser objeto de apreensão.
Contudo, como dissemos, com isso se desgúarnece a
própria proteção, pois o que interessa é o sigilo sobre
o conteúdo de uma comunicação. Ainda, inevitável
será o exame, em cada caso, do teor da comunicação.
Imagine-se, por exemplo, que se trate de uma comu
nicação entre advogado e acusado sobre aspectos
relacionados com a atividade desenvolvida pela de
fesa em processo criminal; não poderia ser violada.
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[...] a administração penitenCiária, comfun
damento em razões de segurança pública, de
disciplina prisional ou de preservação da or
dem jurídica, pode, sempre excepcionalmen
te, e desde que respeitada a norma inscrita no
art. 41, parágrafo único, da Lei 7.210/84, pro
ceder à interceptação da correspondência re
metida pelos sentenciados, eis que a cláusula
tutelar da inviolabilidade do sigilo epistolar
não pode constituir instrumento de salva
guarda de práticas ilícitas (HC 70.814-5, ReI.
Min. CELSO DE MELLO, j. 01.03.1994, DJU
24.06.1994, p. 16.649-16.650).

ficas e dos dados ou da comunicação de dados com a
finalidade de obtenção de prova criminal, somente
seria admitida ante a existência de lei prévia e de au
torização do juiz. Isso, entretanto, tornaria incompre
ensível e desnecessária a exceção estabelecida para a
violação das comunicações telefônicas.

Talvez, por todos esses problemas, até agora, o
assunto não foi devidamente resolvido pelos tribu
nais, variando o Supremo Tribunal Federal entre a
adoção ampla do princípio da proporcionalidade e a
afirmacão da natureza absoluta das inviolabilidades.

Ássim, o Supremo Tribunal Federal afirmou que

Houve, no julgamento, clara aceitação do pri n
cipio da proporcionalidade, em que se entendeu pre
valecer as "razões de segurança pública, de discipli
na prisional ou de preservação da ordem jurídica"
sobre o sigilo da correspondência entre sentencia
dos. No caso, havia previsão legal (art. 41, parágrafo
único, da Lei de Execução Penal, Lei nll 7.210/84). Não
se exigiu autorização judicial, julgando-se lícita a
autorização legal e ampla dada às autoridades peni
tenciárias para abrir as correspondências. Admitiu
se a violação da comunicação.

Todavia, o Supremo, conforme salientado há
pouco, afirma, citando artigo de Tércio Sampaio Ferraz,
ser absoluto o resguardo das comunicações, não do
conteúdo da comunicação, admitindo-se a apreensão
de computadores e a captação de seus dados. Todavia,
alude à necessidade de autorização judicial.

Ficariam faltando nessa posição algunsescla
recimentos complementares a partir de uma distin
ção fundamental. Uma coisa éautilizaçãocomo pro
va de registros informáticos que se refiram à vida
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exigir prévia autorização judicial. Por outro lado,
deve o juiz, ao analisar a necessidade de violação,
verificar se estão presentes os requisitos da adequa
ção, da necessidade e da ponderação de valores.
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