
                                                                                                               

 

1 de 27 

 

OBS: Na jurisprudência citada, sempre que não houver indicação do tribunal, entenda-se que é do Superior 

Tribunal de Justiça. 
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Tese 481  

PROVA – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – PROVA NÃO 

REPETÍVEL – CONTRADITÓRIO DIFERIDO – VALIDADE 

INDEPENDENTE DE RATIFICAÇÃO EM JUÍZO POR OUTROS 

MEIOS DE PROVA.  

A prova obtida por meio de interceptação telefônica legalmente 

realizada na fase de investigação é meio de prova válido quando 

submetida ao contraditório diferido, por se tratar de prova cautelar e 

não repetível. Assim, não se pode condicionar sua validade à 

ratificação em juízo por outros elementos, nos termos do artigo 155, 

“caput”, do CPP.  
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/EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

EGRÉGIA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO 

 

Apelação Criminal nº 1027749-56.2016.8.26.0602 

 

 

 

 

    O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos 

de Apelação Criminal nº 1027749-56.2016.8.26.0602, em que figuram 

como apelantes DEOCLIDES NETO RIBEIRO MIRANDA, KELVIN RENAN 

PEREIRA DOS SANTOS, SÉRGIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR e TIAGO 

ALEXANDRE CHENCHI, vem perante Vossa Excelência, com fundamento no 

art. 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, art. 255, § 2o, do 

RISTJ e art. 1.029 do Código de Processo Civil, interpor RECURSO ESPECIAL  

para o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pelos motivos adiante 

aduzidos: 

 

 

 

1 – RESUMO DOS AUTOS 

 

    Os réus foram denunciados por terem praticado, no período 

compreendido entre 1º de outubro de 2015 e 15 de julho de 2016, nas 

circunstâncias apontadas na denúncia de fls. 01/64, fatos consistentes em 

(a) subtração de valores mediante destruição de obstáculo (explosão de 

caixas eletrônicos) e concurso de agentes, (b) posse de arma de fogo, 

munição e emprego de acessórios explosivos ou incendiários sem 

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar e (c) 
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constituírem e integrarem organização criminosa, associando-se, de forma 

estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com 

objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de 

infrações penais cujas penas máximas são superiores a 04 (quatro) anos. 

   O Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sorocaba 

julgou procedente a ação penal para condenar TIAGO ALEXANDRE CHENCHI 

à pena de 06 anos e 07 meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais 

23 dias-multa, no piso legal e KELVIN RENAN PEREIRA DOS SANTOS a 

cumprir a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, no regime intermediário, 

além do pagamento de 22 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como 

incursos nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, e do 

artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13, e DEOCLIDES NETO RIBEIRO MIRANDA 

ao cumprimento da pena de 04 anos, 09 meses e 05 dias de reclusão, no 

regime prisional mais gravoso, bem como 14 dias-multa, no piso legal e 

SÉRGIO LUIZ RODRIGUES a 03 anos e 06 meses de reclusão, no regime 

prisional aberto, mais 11 dias-multa, também no valor unitário mínimo 

legal, por infração somente ao artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13, deferido 

a todos o recurso em liberdade.   

    Os réus apelaram e a D. Procuradoria-Geral de Justiça 

manifestou-se pelo desprovimento recursal.  

 

   Todavia, a Egrégia 16ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 

de São Paulo deu provimento aos recursos para decretar a absolvição dos 

apelantes, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal 

(fls. 2859/2877). Em síntese, consignou-se que as interceptações 

telefônicas não foram confirmadas por outros meios de prova. 

    Segue transcrito o v. acórdão (fls. 2859/2877): 
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   Assim decidindo, a Egrégia Corte Paulista contrariou e negou 

vigência ao disposto no art. 155, do Código de Processo Penal, autorizando 

o presente inconformismo, com base nas alíneas “a” do inciso III do art. 105 

da CF, com a seguinte tese: 

 

“A interceptação telefônica legalmente realizada na fase de 
investigação é meio de prova válido quando submetida ao contraditório 
diferido, por se tratar de prova não repetível. Assim, não se pode 
condicionar sua validade à sua ratificação em juízo por outros meios”. 

 

 

2 – DA CONTRARIEDADE e NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVO DE LEI 

FEDERAL (arts. 155, ‘caput’, do Código de Processo Penal). 

 

 

   O artigo 155, ‘caput’, do Código de Processo Penal está assim 

redigido: 

 

Art. 155.  O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova 
produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua 
decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na 
investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e 
antecipadas. 

     

 

   Tem inteira aplicação à hipótese, a lição do saudoso Ministro 

ALIOMAR BALLEIRO, para quem “... denega-se vigência de lei não só quando 

se diz que esta não está em vigor, mas também quando se decide em 

sentido diametralmente oposto ao que nela está expresso e claro” (RTJ 

48/788). 



                                                                                                               

 

24 de 27 

 

    Ou, no mesmo sentido, “... equivale negar vigência o fato de o 

julgador negar aplicação a dispositivo específico, único aplicável à hipótese, 

quer ignorando-o, quer aplicando outro inadequado” (REsp 63.816, RTJ 

51/126). 

    Na espécie, a Colenda Turma Julgadora houve por bem 

desconsiderar a força probatória das interceptações telefônicas porque 

“foram produzidas na fase investigativa” (fls. 2873), condicionando sua 

validação à corroboração por meio de outros meios sob o crivo do 

contraditório (fls. 2873): 

  “Certo é que a N. Magistrada, de maneira cuidadosa e 
fundamentada, entendeu a suficiência dos elementos diante das 
interceptações telefônicas transcritas nos autos, das condenações dos 
réus em outros feitos por crimes relacionados à organização criminosa 
ora debatida e também do teor da colaboração premiada e da fala de 
Érica Cristina dos Santos, namorada do réu Tiago.  

  Há de se ressaltar, no entanto, que todas as provas ali apontadas 
com exceção dos éditos condenatórios que, exarados em outros feitos, 
não bastam por si só à manutenção da condenação ora decretada 
foram produzidas na fase investigativa, não havendo qualquer 
elemento concreto que os corroborasse sob o crivo do contraditório”.  

     

   A r. decisão colegiada, com o devido respeito, não obrou com o 

costumeiro acerto.  

    Senão vejamos. 

 

    O art. 155 do Código de Processo Penal determina que a 

convicção judicial seja formada por meio da livre apreciação das provas 

produzidas sob o crivo do contraditório. Em outras palavras, a convicção do 

magistrado somente poderá restar lastreada nos elementos probatórios 

submetidos à ciência e oportunidade de manifestação bilaterais das partes 

da relação processual. 

    Para tanto, o dispositivo legal admite duas formas de 

submissão ao contraditório:  
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(1) a produção de provas em juízo, durante o curso processual, 

garantindo-se às partes a ciência dos elementos de prova e 

possibilidade de manifestação acerca deles (contraditório 

concomitante);  

(2) a produção de provas fora do momento processual judicial 

criminal (provas cautelares, provas não repetíveis, provas 

colhidas antecipadamente). Nesse último caso, tais provas 

também devem ser submetidas ao contraditório, embora 

posteriormente ao momento de sua produção. É o que se 

denomina ‘contraditório diferido’, exigência que condiciona a 

validade e utilidade dos elementos de prova assim colhidos. 

    No caso específico da interceptação telefônica, é certo que sua 

realização, na grande maioria das vezes, antecede o curso do processo 

criminal, já que se traduzem em importantes instrumentos de formação da 

opinio delicti. Nesse contexto, são provas essencialmente cautelares e não 

repetíveis, porque colhidas em momento único. 

    Por outro lado, quando posteriormente submetidas ao crivo do 

contraditório, revestem-se de amplo valor probatório, não se podendo 

condicionar sua força probante à repetição de seus elementos por meio de 

outros elementos de prova colhidos em juízo. 

    Nesse sentido, ensinam ALEXANDRE CEBRIAN ARAÚJO REIS e 

VICTOR EDUARDO RIOS GONÇALVES: 

   “O livre convencimento do magistrado é limitado, porém, pela proibição 

de o juiz fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos 

colhidos na investigação (art. 155, caput, segunda parte), já que em tal etapa 

não é garantido o exercício do contraditório, prerrogativa de estatura 

constitucional (art. 5º, LV, da CF). (...) 

   Essa limitação, porém, não atinge o objeto das provas cautelares, não 

repetíveis e antecipadas, em relação às quais o contraditório é exercido, de 

modo diferido, por meio do exame das referidas provas durante a instrução.” 

(‘Direito Processual Penal’, 5ª edição – São Paulo: Saraiva, 2016 – p. 258/259). 
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    Assim também, o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA em 

recente julgado: 

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL.OPERAÇÃO PERSONA. IMPORTAÇÃO FRAUDULENTA DE 

MERCADORIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE. ILICITUDE DAS PROVAS 

OBTIDAS PELO PARQUET.TEORIA DA DESCOBERTA INEVITÁVEL. APLICABILIDADE 

NO CASO CONCRETO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA 

CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE OBSERVOU 

AS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 41 DO CPP. CONDENAÇÃO COM BASE EXCLUSIVA EM 

PROVAS INDICIÁRIAS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO 

ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE 

E APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA EM VIRTUDE DA CONTINUIDADE DELITIVA. 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 

I - É pacífico o entendimento de que não se presta à configuração de dissídio 

jurisprudencial acórdão prolatado em sede de habeas corpus, porquanto possui 

cognição mais ampla que a deferida ao recurso especial. Precedentes. 

(...) 

IV - Não há que se falar em violação ao art. 155 do CPP quando a condenação 

não se lastreou exclusivamente em elementos indiciários, sendo que esta Corte 

legitima o chamado contraditório diferido, em casos de provas cautelares, não 

repetíveis e antecipadas que embasaram o édito condenatório, 

posteriormente à submissão ao crivo do contraditório sendo de todo descabida 

a alegação defensiva de que o magistrado de piso não fez qualquer referências 

a esses meios de provas na medida em que toda a instrução probatória tem 

como destinatário final o Juízo prolator da sentença, o qual analisa todos os 

meios probatórios produzidos, não sendo necessário se manifestar a respeito de 

cada um na formação de sua convicção, desde que a condenação seja 

fundamentada na certeza da autoria e materialidade do delito, o que foi 

sobejamente atendida na longa sentença condenatória. Precedentes. (...) 

(AgRg no REsp 1771698/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 

julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019)   

    

    Com efeito, ou o contraditório em sua modalidade diferida é 

admitido para validação dos elementos de prova colhidos anteriormente à 

fase judicial, conferindo-se às provas assim produzidas seu real valor 

probante ou se estará negando valor à tal forma de aplicação da garantia 

constitucional em testilha (ao se exigir, por exemplo, sem previsão legal, 

que mesmo as provas submetidas ao contraditório diferido sejam repetidas 

ou confirmadas por outros meios de prova).  
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    Fica claro que, ao se desconsiderar a força probatória das 

interceptações telefônicas porque produzidas na fase investigativa, 

condicionando sua validação à corroboração por outros meios de prova, se 

está negando vigência ao art. 155, ‘caput’, do Código de Processo Penal, 

que expressamente prevê que as provas cautelares, não repetíveis ou 

antecipadas (submetidas à garantia do contraditório pela via diferida) assim 

como as produzidas durante o contraditório judicial, são instrumentos 

aptos à formação da convicção do magistrado.  

    Em outras palavras, ao se exigir que as provas cautelares, não 

repetíveis ou antecipadas sejam corroboradas por outros elementos de 

prova para que tenham força probante, a decisão recorrida equipara essas 

hipóteses excepcionais a quaisquer outros elementos informativos colhidos 

durante o inquérito, violando-se o art. 155, ‘caput’, Código de Processo 

Penal. 

 

3. DO PEDIDO 

   Ante o exposto, demonstrada a contrariedade e negativa de 

vigência a dispositivo de lei federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO aguarda seja deferido o processamento do presente RECURSO 

ESPECIAL, a fim de que, submetido à elevada apreciação do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, mereça CONHECIMENTO e PROVIMENTO, 

para a reforma do v. acórdão de fls. 2859/2877, conferindo-se 

independente valor probante às interceptações telefônicas legalmente 

realizadas e submetidas a contraditório diferido, com restabelecimento da 

r. sentença condenatória de fls. 2615/2626. 

   São Paulo, 21 de maio de 2019. 

 
LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA NUSDEO 

PROCURADOR DE JUSTIÇA 
 

MARCUS PATRICK DE OLIVEIRA MANFRIN 

 PROMOTOR DE JUSTIÇA DESIGNADO 


