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

do Superior Tribunal de Justiça. 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR 

PRESIDENTE DA SEÇÃO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

  

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

nos autos da Apelação Criminal n. 0000558-25.2016.8.26.0288, 

da Comarca de Ituverava, em que figura como recorrente MARCO 

AURÉLIO MARTINS AMORIM, vem perante Vossa Excelência, com 

fundamento no artigo 105, III, alínea “a”, da Constituição da 

República, artigo 1.029, caput, do Código de Processo Civil, e artigo 

255, § 2o, do RISTJ, interpor RECURSO ESPECIAL para o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, do acórdão de fls. 476/480, integrado às 

fls. 08/10, do apenso de embargos de declaração, da C. 12ª Câmara 

de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

pelos motivos adiante aduzidos: 

 

1. RESUMO DOS AUTOS  

 MARCO AURÉLIO MARTINS AMORIM foi condenado 

pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Ituverava, às 

penas de 10 (dez) anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem 

como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de um salário 
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mínimo, por infração ao artigo 273, §1º - B, incisos I e V, do Código 

Penal (sentença de fls. 374/381) 

 Inconformado, o acusado apelou tendo a Colenda 12ª 

Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, em votação unânime, dado provimento ao recurso para 

acolher a preliminar de nulidade e reconhecer a ilicitude da 

interceptação telefônica e das provas dela derivados e, por 

conseguinte, absolver o acusado por falta de provas, com 

fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, nos 

termos do voto do Des. relator, AMABLE LOPEZ SOTO, a seguir 

transcrito na íntegra. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000558-

25.2016.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que é apelante MARCOAURELIO 

MARTINS AMORIM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DOESTADO DE SÃO PAULO. 

ACORDAM, em 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 

São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao recurso a fim de 

reconhecer a ilicitude da interceptação telefônica e dos atos dela derivados e, por conseguinte, 

absolver o acusado, por falta de provas, conforme artigo 386, VII, do Código de Processo penal. 

V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 

VICOMAÑAS (Presidente) e JOÃO MORENGHI. 

São Paulo, 27 de novembro de 2019.  

AMABLE LOPEZ SOTO 

RELATOR 

Assinatura Eletrônica 

 

Apelação: Autos n. 0000558-25.2016.8.26.0288 

Comarca: Ituverava 1ª Vara 

Apelante: Marco Aurélio Martins Amorim 

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo 

Voto n. 17571 

 

Apelação Crime do artigo 273, §1º-B, I e V, do Código Penal Preliminar de 

ilicitude da interceptação telefônica Acolhida Proteção constitucional ao 

sigilo das comunicações telefônicas - Não se demonstraram indícios 

concretos e razoáveis sobre autoria ou participação do acusado em infração 

penal Pedido baseado em denúncia anônima recebida pelo Ministério 

Público, a qual não é suficiente para o deferimento da interceptação 

telefônica Alegado “levantamento preliminar” não demonstrado Ausente 

comprovação acerca da inexistência de outros meios de prova menos 

invasivos Igualmente ilícitos os atos derivados da interceptação telefônica 

De rigor a absolvição do réu por insuficiência probatória. 
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MARCO AURÉLIO MARTINS AMORIM foi condenado, pelo MM. Juiz 

de Direito da 1ª Vara da Comarca de Ituverava, às penas de 10 (dez) anos de reclusão, no 

regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de um salário 

mínimo, por infração ao artigo 273, §1º - B, incisos I e V, do Código Penal (fls. 374/381). 

A Defesa apresentou inconformismo,preliminarmente, arguindo a nulidade 

da quebra do sigilo telefônico e da interceptação telefônica do acusado e de todos os atos 

posteriores. No mérito, requereu a absolvição do réu, seja por atipicidade, seja por insuficiência 

probatória. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da inconstitucionalidade do preceito 

secundário do tipo penal no qual foi incurso o acusado e a aplicação da pena prevista para o 

tráfico de drogas. Por fim, pugnou pela concessão de gratuidade de justiça (fls.408/430). 

Oferecidas as contrarrazões (fls.436/440), a D. Procuradoria de Justiça 

opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 456/461). 

É o relatório. 

O réu foi condenado porque, desde data incerta, mas até o dia 2 de fevereiro 

de 2016, na Rua Santinho Barrachi,nº 58, Jardim Santa Cecília, na cidade e comarca de 

Ituverava, teria tido em depósito, distribuído e entregado a consumo produtos sem registro no 

órgão de vigilância sanitária competente e de procedência ignorada,quais sejam: Stanoject 

(cinco caixas com frascos de 30ml),Stanozolanddepot (cinco caixas com frascos de 30ml), 

Pramil (nove cartelas com vinte comprimidos cada), Digran (dezoito cartelas com dez 

comprimidos cada),Oxy Elite Pro (dois frascos com noventa cápsulas cada),Lipostabil (dez 

ampolas de 5ml cada), Duratestoland ( quarenta caixas com quarenta ampolas de 1ml e vinte e 

cinco ampolas soltas de 1ml), e Parabolan (Trenbolate acetate, dezenove vidros embalados 

com10ml cada). 

Entendo que deve ser acolhida a preliminar, uma vez que o pedido de 

interceptação telefônica e a decisão que a deferiu não se basearam em indícios razoáveis de 

autoria ou participação em infração penal, tampouco demonstraram a imprescindibilidade de tal 

meio de prova.Conforme consta da medida cautelar apensa, pela qual se requereu a 

interceptação telefônica do acusado, o Núcleo do GAECO teria recebido informações sobre a 

participação do réu em organização criminosa voltada à comercialização de substâncias ilegais, 

conhecidas como anabolizantes ou esteroides anabólicos. 

Ocorre, contudo, que não há qualquer elemento concreto no pedido 

indicando o efetivo envolvimento do apelante com a citada organização criminosa, exceto pelas 

“informações recebidas” pelo Ministério Público. De acordo com a denúncia anônima relatada 

no pedido do Parquet, o acusado utilizaria a sua residência e a de seu genitor para guardar os 

produtos e uma determinada linha telefônica para fazer a comercialização. 

Não há notícia, todavia, de qualquer outro procedimento a fim de verificar a 

procedência da denúncia anônima. Consta somente que “o Núcleo do GAECO de Franca 

efetuou um levantamento preliminar e verificou que as informações acima recebidas têm 

credibilidade”. No entanto, sequer houve o detalhamento de tal levantamento preliminar ou de 

como foi atestada a credibilidade da informação recebida. Por óbvio, tais alegações não são 

suficientes para superar as limitações constitucionais e legais ao deferimento de interceptações 

telefônicas. 

Veja-se que a Lei 9296/96 proíbe a interceptação telefônica quando não 

houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal e nas hipóteses em que a 

prova puder ser feita por outros meios. Isso, justamente, a fim de resguardar a proteção 

constitucional ao sigilo das comunicações telefônicas,insculpida no artigo 5º, XII, da 

Constituição Federal. 

No caso em tela, como se vê, não foram demonstrados os indícios razoáveis 

acima aludidos e também não se comprovou a imprescindibilidade da interceptação telefônica, 

com o esgotamento de outros meios menos invasivos para a demonstração da prática criminosa. 

Ressalte-se que os argumentos e documentos sobre a demissão do réu, que 

era militar no Estado de Minas Gerais, não têm qualquer relação com os fatos descritos no 

pedido de interceptação telefônica (fls. 13/35). 
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Dessa forma, tratando-se o resultado da interceptação telefônica de prova 

ilícita, já que obtida mediante desrespeito à Constituição Federal e ao texto de lei, todos os atos 

dela derivados também são inadmissíveis, nos termos do artigo 157, §2º, do Código de Processo 

Penal. 

Portanto, não subsiste qualquer prova contra o acusado, sendo de rigor a sua 

absolvição por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo 

Penal. 

Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso a fim de 

reconhecer a ilicitude da interceptação telefônica e dos atos dela derivados e, por 

conseguinte,absolver o acusado, por falta de provas, conforme artigo 386, VII, do Código de 

Processo penal.  

Amable Lopez Soto  

relator 

 

 O Ministério Público opôs embargos de declaração, 

aduzindo que a interceptação não fora requerida e autorizada única e 

exclusivamente com base em 'informação anônima", mas após 

instauração, na Promotoria de Justiça, de Procedimento de 

Investigatório Criminal, onde se colheu a qualificação do investigado 

e o crime que estaria sendo praticado, cumprindo o que fora decidido 

pelo Supremo Tribunal Federal no RE 593927/MG. Também, que a 

imprescindibilidade da interceptação telefônica está demonstrada pelo 

próprio diálogo captado no sentido de que os interessados em 

adquirir as substâncias proibidas deveriam concluir a negociação pelo 

aplicativo do WhatsApp, aspectos esses que não foram analisados 

pelo v. acórdão. 

 A douta Câmara julgadora rejeitou os embargos de 

declaração, nos termos do voto do Des. relator, a seguir transcrito: 

 ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração 

Criminal nº 0000558-25.2016.8.26.0288/50000, da Comarca de Ituverava, em que é embargante 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Interessado MARCOAURELIO 

MARTINS AMORIM, é embargado COLENDA 12ª CÂMARA DE DIREITOCRIMINAL. 

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12ª Câmara de Direito 

Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:REJEITARAM os 

embargos, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI 

(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI. 

São Paulo, 13 de março de 2020. 

AMABLE LOPEZ SOTO 

Relator 

Assinatura Eletrônica 
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Embargos de Declaração: Autos n. 0000558-25.2016.8.26.0288/50000 

Comarca: Ituverava 1ª Vara 

Embargante: Ministério Público do Estado de São Paulo 

Embargada: 12ª Câmara de Direito Criminal 

Voto n. 18864 

Embargos de declaração  

 

Apelação Alegadas omissões quanto às diligências adotadas e dos indícios 

de imprescindibilidade da interceptação telefônica Mera insatisfação quanto 

à solução apresentada Acórdão suficientemente fundamentado Rejeição dos 

embargos. 

 

O Ministério Público opõe embargos de declaração (fls. 01/06 do apenso) 

alegando que o aresto de fls. 476/480 possui omissões, especialmente quanto às diligências 

adotadas durante a investigação e também sobre os indícios que comprovaria a 

imprescindibilidade da interceptação telefônica. 

É o relato do necessário. 

Os argumentos do Parquet não têm o condão de alterar o já decidido. A 

alegação traduz-se em mera insatisfação quanto à solução apresentada, insatisfação para o que 

não se prestam os embargos de declaração. Nesse sentido, Júlio Fabbrini Mirabete expõe que: 

[...] como a finalidade dos embargos de declaração é apenas a de esclarecer, 

tornar claro o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se admitem, por serem 

impróprios,aqueles em que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de 

omissão ou explicação da parte obscura ou ambígua do julgado,se pretende rediscutir questão 

que nele ficou claramente decidida, para modificá-lo em sua essência ou substância. Assim, não 

é possível, em embargos de declaração,alterar mudar ou aumentar o julgamento. Assim não 

fosse,permitir-se-ia a reforma do julgado com excesso de poder, porque,pela decisão proferida, 

já estava finda a jurisdição do tribunal. (Código de Processo Penal Interpretado. São Paulo: 

Editora Atlas. p. 720). 

Com efeito, os fundamentos consignados no V. Acórdão são mais do que 

suficientes para demonstrar a ausência de elementos concretos, antes da interceptação 

telefônica, a possibilitar a sua permissão. 

Feitas estas considerações, inexistindo as ventiladas omissões, entendo ser o 

caso de rejeitar os embargos. 

Do exposto, REJEITARAM os embargos.  

Amable Lopez Soto  

relator 

 

Assim, decidindo, a C. Câmara contrariou o disposto no 

artigo 619 do Código de Processo Penal e no artigo 2º, I e II, da Lei 

n. 9.296/96, autorizando, pois, a interposição deste recurso, com 

amparo na alínea “a” do permissivo constitucional, com as seguintes 

teses jurídicas: 

 

• Se, apesar de provocado, via embargos de declaração, o 

Tribunal a quo se nega a emitir pronunciamento acerca dos 

pontos tidos como omissos, contraditórios ou obscuros, 
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deve o recorrente especial alegar contrariedade ao art. 619, 

do CPP. 

• Se após receber informação anônima sobre a prática de 

crime, o Ministério Público realiza diligências informais e 

instaura Procedimento de Investigação Criminal, que 

possibilitam obter a qualificação do alvo, o crime que 

estaria sendo praticado e demonstra a imprescindibilidade 

da medida, é lícita a interceptação telefônica e das provas 

dela derivadas. 

 

 

2. CONTRARIEDADE AO ARTIGO 619 DO CPP 

Atento à necessidade de conferir legitimidade 

democrática ao exercício da função jurisdicional, o constituinte 

inscreveu na Carta Política, com tintas fortes, a obrigação de todo 

órgão jurisdicional (em qualquer grau de jurisdição) explicitar as 

razões de seu convencimento, fulminando de nulidade o ato decisório 

carente de motivação (artigo 93, IX, da CF). 

O dispositivo infraconstitucional maltratado pela Corte 

Estadual (art. 619 do Código de Processo Penal), que deita raiz no 

princípio constitucional da motivação das decisões judiciais, 

estabelece o dever de o Estado-juiz expor as razões de fato e de 

direito que o convenceram a decidir de determinada maneira 

qualquer questão relevante do processo. 

Daí porque se conclui que “o vício de fundamentação 

abrange a hipótese em que existe alguma motivação, mas ela é 

insuficiente” (Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho 

e Antonio Scarance Fernandes – As nulidades no processo penal, RT, 

2011, 12ª ed., pág. 202), tal como ocorre quando o órgão julgador 

omite-se em apreciar questão importante apresentada por uma das 

partes, com aptidão para influir no direcionamento da decisão. 
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A exigência de fundamentação adequada como 

pressuposto de validade de qualquer ato judicial com carga decisória, 

vale lembrar, tem finalidade intra-processual, na medida em que 

permite às partes e às instâncias superiores o exame dos processos 

intelectuais que levaram à decisão, e extraprocessual, pois garante 

“um respeito efetivo pelo princípio da legalidade na sentença e a 

própria independência e imparcialidade dos juízes uma vez que os 

destinatários da decisão não são apenas os sujeitos processuais mas 

a própria sociedade” (Germano Marques da Silva, Curso de processo 

penal, Lisboa: Editorial Verbo, 2000, 2. ed., v. III, p. 294). 

Assim é que, acaso não obedecidas, em relação a 

determinado ponto relevante, as normas que impõe ao Estado-juiz o 

dever de motivar a sentença ou acórdão (artigo 381, III, do CPC) e 

de completar decisão eventualmente omissa, contraditória ou obscura 

(artigo 619 do CPP) o ato decisório será absolutamente nulo, pois 

estará caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. 

No caso em exame, o Tribunal recorrido entregou 

prestação jurisdicional incompleta, pois, apesar da oposição de 

embargos declaratórios pelo Ministério Público com a finalidade de 

suprir omissões existentes no julgamento da apelação, 

especificamente quanto aos seguintes pontos: a) que o 

requerimento de interceptação telefônica não foi feito apenas com 

base na "informação anônima", pois antes disso foi instaurado o 

Procedimento de Investigação Criminal e juntados documentos que 

indicavam conduta ilegal do investigado; b) a imprescindibilidade 

da interceptação acabou se demonstrando pelos diálogos captados 

que indicavam que a comercialização era apenas pelo WhatsApp; 

c) que a interceptação telefônica foi autorizada de forma 

fundamentada; d) que a interceptação possibilitou a apreensão da 

substância entorpecente, os mesmos foram rejeitados, afirmando 
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que se tratava de "mera insatisfação quanto à solução apresentada", 

reiterando os termos do acórdão e, assim, não abordando sequer 

implicitamente os temas postos, como se depreende do v. 

acórdão acima transcrito na íntegra. 

 Desse modo, o v. acórdão de apelação continua 

incompleto, especificamente, omisso.  

 Por isso, “se, apesar de provocado, via embargos de 

declaração, o Tribunal a quo se nega a emitir pronunciamento acerca 

dos pontos tidos como omissos, contraditórios ou obscuros, deve o 

recorrente especial alegar contrariedade ao art. 619, do CPP, 

pleiteando a anulação do acórdão proferido quando do julgamento 

dos embargos, ao invés de insistir na tese da violação aos 

dispositivos legais cujas matérias não foram apreciadas e 

solucionadas”. 

 A respeito dos Embargos de Declaração, o Colendo 

Supremo Tribunal Federal proclamou o seguinte ensinamento, verbis:  

“Os Embargos Declaratórios não se consubstanciam crítica 

ao ofício judicante, mas lhe servem ao aprimoramento. Ao 

apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com espírito de 

compreensão, atentando para o fato de consubstanciarem 

verdadeira contribuição da parte em prol do devido processo 

legal”. (STF-2ª  Turma, AI 163.047-%/PR, AgRg-Edcl., rel. 

Min. Marco Aurélio, j. 18/12/95, receberam os embargos, 

v.u., DJU 8.3.96, p. 6.223).  

 Vale ressaltar, ainda: 

“Não supre o prequestionamento o fato de os temas 

suscitados no especial terem sido objeto dos Embargos de 
Declaração” (STJ-RT 784/214), “sendo necessário que o 
tribunal inferior emita juízo acerca da questão federal 

suscitada no recurso excepcional. Se, apesar de provocado 
via embargos de declaração, o tribunal a quo se nega a 

emitir pronunciamento acerca dos pontos tidos como 
omissos, contraditórios ou obscuros, deve o recorrente 
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especial alegar contrariedade ao art. 535, do CPC 1, 

pleiteando a anulação do acórdão proferido quando do 
julgamento dos embargos, ao invés de insistir na tese da 
violação aos dispositivos legais cujas matérias não foram 

apreciadas e solucionadas” (RSTJ 92/121). 

 

 Portanto, o v. acórdão dos embargos de declaração 

contrariou o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, 

devendo, por conseguinte, ser anulado, para que outro seja 

proferido, complementando as omissões apontadas quanto às 

diligências realizadas pelo Ministério Público após o recebimento da 

"denúncia anônima" e antes do requerimento de interceptação 

telefônica. 

 

3. DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DOS AUTOS 

Como anotado nos embargos de declaração, ao receber 

a informação de que o acusado estaria comercializando produtos 

destinados a fins terapêuticos ou medicinais, o Ministério Público 

instaurou, inicialmente, o Procedimento de Investigação Criminal - 

PIC 02/2016 que, em juízo, recebeu o número 0000163-

33.2016.8.26.0288. 

Entendendo que não havia outro meio menos invasivo 

para investigar, naqueles autos o Ministério Público requereu ao Juízo  

a interceptação telefônica, mencionando o nome e a qualificação do 

acusado (alvo), apontou o crime que ele estaria praticando e 

                                           

 

 

1
 Ou contrariedade ao art. 619, do CPP, se se tratar de questão processual penal. 
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demonstrou a imprescindibilidade da medida cautelar (fls. 03/10 do 

PIC). 

O requerimento ministerial foi deferido de forma 

fundamentada (fls. 37/41).  

A interceptação revelou que, de fato, o acusado estava 

comercializando produtos medicinais e produtos estrangeiros, mas 

que a concretização do negócio se dava por meio do aplicativo 

WhatsApp (fls. 57 e seguintes). 

Prosseguindo nas investigações, o Ministério Público 

requereu autorização judicial para a realização de busca e apreensão 

na residência do acusado (fls. 55/63), pedido que foi deferido de 

forma fundamentada (fls. 64/65). 

A busca foi frutífera, com a apreensão das substâncias 

ilícitas e de um celular do acusado (fls. 66/69). 

Perícia no celular (fls. 198/210 dos autos n. 0000558-

25.2016.8.26.0288) revelou que o acusado efetivamente 

comercializava as substâncias ilícitas pelo aplicativo de WhatsApp. 

Essa a dinâmica da investigação conduzida pelo 

Ministério Público, constante dos autos e posta nos embargos de 

declaração para análise da Corte de origem, os quais foram 

rejeitados. 

 

 

4. DA CONTROVÉRSIA 

 Diante da moldura fática constante dos autos, sustenta-

se no presente recurso especial que após o recebimento de "denúncia 
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anônima", o Ministério Público instaurou Procedimento de 

Investigação Criminal e realizou diligências preliminares, o que torna 

lícito o requerimento e a decretação da interceptação telefônica, bem 

como das demais provas dela decorrentes. 

 

5. CONTRARIEDADE AO ARTIGO 2º, I e II, da LEI N. 9.296/96 

 Dispõe o artigo 2º, da Lei n. 9.296/96: 

Art. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações 
telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses: 

I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em 
infração penal; 

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

 (...) 

 Como já anotado, o Ministério Público recebeu 

informação de que o acusado estaria liderando um grupo de pessoas 

que comercializava anabolizantes e passou a investigar o fato. 

 Para cumprir o determinado pelo Supremo Tribunal 

Federal no RE 593727/MG, que reconheceu a legitimidade do 

Ministério Público para a investigação criminal, instaurou-se o 

Procedimento de Investigação Criminal (PIC) e, nesse procedimento 

foram realizadas algumas diligências que resultaram na obtenção da 

dos dados pessoais do acusado e de sua linha telefônica que seria 

utilizada para a comercialização das substâncias tóxicas. Além disso, 

obtive-se documentos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais 

dando conta da conduta irregular do acusado enquanto naquela 

corporação. 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=593727&classe=RE&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M
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 Assim, colheu os indícios da autoria do crime, afastando 

o óbice do inciso I do artigo 2º, da Lei n. 9.296/96. 

 As informações obtidas davam conta que a 

comercialização se dava por telefone, o que demonstrava a 

impossibilidade de obtenção da prova por outros meios disponíveis. 

 Com a interceptação, devidamente autorizada, apurou-

se que a negociação era feita pelo aplicativo WhatsApp, o que veio a 

corroborar que a imprescindibilidade da interceptação. 

Essa a dinâmica dos fatos, contida no Procedimento de 

Investigação Criminal - PIC 02/2016 que, em juízo, recebeu o 

número 0000163-33.2016.8.26.0288 e está apenso aos autos. 

Como se vê, e ao contrário do que decidiu a Corte de 

origem, ao requerer a interceptação telefônica, que foi judicialmente 

autorizada de forma fundamentada, o Ministério Público demonstrou 

os indícios da autoria e que, naquele momento, não havia outro meio 

de prova disponível. Com isso, a medida cautelar atendeu às 

exigências do artigo 2º, incisos I e II da Lei n. 9.296/96. 

Nesse sentido vem decidido o C. Superior Tribunal de 

Justiça: 

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  
HABEAS CORPUS.  ALEGAÇÃO  DE  NULIDADE  NA  

INTERCEPTAÇÃO  TELEFÔNICA  DECRETADA  EM  
INVESTIGAÇÃO  INICIADA  COM  BASE  EM  DENÚNCIAS  
ANÔNIMAS. TEMA NÃO  DEBATIDO  PELO  TRIBUNAL  DE  

ORIGEM.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  INOCORRÊNCIA  
DE  NULIDADE. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES 

PRELIMINARES  LEVADAS  À  FEITO  PELA  POLÍCIA  CIVIL  
PARA AFERIR A VERACIDADE DA  DENÚNCIA  APÓCRIFA. 
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -  

STJ  E  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  -  STF. QUEBRA 
DO SIGILO QUE  ATENDEU  AOS  REQUISITOS LEGAIS. 

PRORROGAÇÕES DA MEDIDA. NECESSIDADE  
COMPROVADA.  TEORIA  DOS FRUTOS DA ÁRVORE 



 
                                                           

PÁGINA 14 DE 22 

 
 

ENVENENADA. NÃO APLICAÇÃO.  RECURSO DESPROVIDO.  

A irresignação do recorrente lastreia-se na inidoneidade da 
denúncia  anônima, tema este que não foi submetido, nem 
tampouco debatido pelo  Tribunal  de  origem,  razão  pela 

qual não pode ser analisado nesta  Corte  Superior,  sob  
pena  de  se incidir em indevida supressão de  instância.  

Ainda  que  assim  não  fosse,  a jurisprudência do Supremo 
Tribunal  Federal  e,  também,  deste  Tribunal  Superior,  
têm  orientação no  sentido de que é possível a deflagração 

da persecução penal a partir  de denúncia anônima, desde 
que esta seja seguida de diligências para  averiguar  os  

fatos  nela  noticiados,  antes,  por conseguinte, da  
instauração do inquérito policial.  No  caso  em  apreço, 
após receber denúncia anônima envolvendo forte  

esquema  de  lavagem  e  desvio  de recursos públicos 
proveniente de  transferências   e   movimentações   

bancárias   e   verificando   a  verossimilhança  das  
alegações, a Polícia Civil do Distrito Federal  (Divisão  
Especial de Repressão ao Crime Organizado - DECO) 

promoveu  diligências  preliminares  e  instaurou  o  
Procedimento  Preliminar  Investigatório  n. 01/2006, 

no qual foi requerida a quebra do sigilo  das 
comunicações telefônicas dos investigados.  Ao  
autorizar  a  quebra  do  sigilo  das comunicações, a 

decisão do  Magistrado  de primeiro grau concordou 
com o entendimento do Parquet  de  que,  no  caso 

concreto e pelo que constava dos autos até aquele  
momento, referida medida se afigura como única 
prova disponível para  a  elucidação  do crime e de 

suas circunstâncias, não prosperando as  alegações  
de  ausências  de fundamentação na decisão que 

decretou a  medida.  É  firme o posicionamento nesta 
Corte Superior de inexistir nulidade  na  prorrogação  por 

mais de um período na interceptação telefônica,  desde   que   
autorizada   judicialmente  em  decisão  fundamentada,  
exatamente  como ocorreu no presente caso, notadamente 

quando levado  em   consideração  o  elevado  número  de  
agentes  investigados,  a  quantidade,  continuidade  e  

complexidade  dos  crimes em apuração,  atinentes   à   
denominada   "Operação   Aquarela".   Constatada   a  
complexidade  do caso concreto, não se mostra razoável 

pretender que  todas as condutas investigadas e o grau de 
participação dos diversos  investigados  fossem  

completamente  esclarecidos no prazo exíguo de  quinze dias 
da quebra de sigilo inicial.  Não  há falar em aplicação da 
teoria dos frutos da árvore envenenada  (fruits of the 

poisonous tree) na hipótese dos autos, tendo em vista  
que  não há mácula nas interceptações telefônicas, as 

quais estão em  consonância  com  o ordenamento 
jurídico, de maneira que são lícitas  todas  as provas 
produzidas a partir daí, como as provas obtidas por  
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meio   das  quebras  de  sigilo  fiscal  e  bancário,  bem  

como  as  decorrentes do cumprimento dos mandados 
de busca e apreensão.  Recurso ordinário que se nega 
provimento (RHC 58553 / DF, Relator Ministro ERICSON 

MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), 
SEXTA TURMA, Julgamento 16/02/2016,DJe 07/03/2016). 

 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO 
ATIVA (DUAS VEZES),  FRAUDE EM LICITAÇÃO (CINCO 

VEZES) E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. ALEGAÇÃO  DE 
NULIDADE NA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DECRETADA 

EM INVESTIGAÇÃO  INICIADA COM BASE EM DENÚNCIAS 
ANÔNIMAS E COM INOBSERVÂNCIA À LEI N.  9.296/96. 
INOCORRÊNCIA.  QUEBRA DO SIGILO QUE ATENDEU AOS 

REQUISITOS  LEGAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA 
REALIZAÇÃO INVESTIGAÇÕES  PRELIMINARES PELO 

PARQUET COM BASE EM DENÚNCIAS APÓCRIFAS.  
PRECEDENTES. INDEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE 
AUDITORIA CONTÁBIL.  CERCEAMENTO DE DEFESA. 

INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA.  
DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS 

ORDINÁRIAS.  INVIABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. 
RECURSO DESPROVIDO.  - Após receber diversas denúncias 
de fraudes em concurso público e  em licitação naquele 

município e verificando a verossimilhança das  alegações, o 
Ministério Público Estadual promoveu diligências  

preliminares e instaurou o Procedimento Investigativo n. 
002/2012. A  pacífica jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça é de que não  há ilegalidade em 

iniciar investigações preliminares com base em  
denúncia anônima a fim de se verificar a 

plausibilidade das  alegações contidas no documento 
apócrifo. Precedentes desta Corte e  do STF.  - Ao 

autorizar a quebra do sigilo das comunicações a 
decisão do  Magistrado de primeiro grau concordou 
com o entendimento do Parquet  de que, no caso 

concreto e pelo que constava dos autos até aquele  
momento, "que não há outro meio senão a utilização 

de tal medida,  como forma de investigação de 
supostos crimes", não prosperando as  alegações de 
ausências de fundamentação na decisão que decretou 

a  medida.  - Improcedentes as argumentações de 
inobservância dos requisitos da  Lei n. 9.296/96, pois 

no pedido de deferimento da medida de  interceptação 
telefônica foram demonstrados os requisitos previstos  
no artigo 2º, incisos I, II e III, da Lei n° 9.296/96, 

relativos à  existência de fortes indícios de autoria e 
da ineficiência dos  outros meios de prova para 

apuração dos crimes investigados,  puníveis com pena 
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de reclusão. Atendidos também os demais requisitos  legais 

uma vez que a medida foi determinada pelo Juiz competente  
(art. 3º), foi justificado que a sua realização era 
imprescindível à  apuração de infração penal (art. 4º), houve 

indicação expressa dos  meios a serem empregados, 
mediante decisão devidamente fundamentada  e limitada ao 

prazo previsto no art. 5º da referida lei.  - Não se verifica o 
alegado excesso nas renovações das  interceptações 
telefônicas, notadamente quando levado em  consideração a 

quantidade, continuidade e complexidade de crimes em  
apuração, bem como o elevado número de agentes 

investigados.  Justificou-se a imprescindibilidade das 
prorrogações diante da  necessidade da correta identificação 
de todos os envolvidos e da  extensão de participação de 

cada um nas práticas delituosas. Além  disso, esta Corte 
Superior firmou o posicionamento de inexistir  nulidade na 

prorrogação por mais de um período na interceptação  
telefônica, desde que autorizada judicialmente em decisão  
fundamentada, exatamente como ocorreu no presente caso.  

- A decisão do Juiz de primeiro grau que indeferiu o pedido 
de  realização de auditoria contábil, mantida e reforçada no 

acórdão  recorrido, encontra-se devidamente fundamentada, 
tendo o Magistrado  afirmando que a prova documental até 
então produzida era suficiente  para a resolução do caso no 

que dizia respeito às licitações e que  em relação às 
gravações das interceptações telefônicas não se  verificava 

nenhuma irregularidade que justificasse a realização do  
exame pericial.  - Incumbe ao Julgador a análise sobre a real 
necessidade de  realização das perícias requeridas ou se elas 

apresentam caráter  meramente protelatório. Além disso, 
para se desconstituir as  conclusões a que chegaram as 

instâncias ordinárias sobre a  prescindibilidade da prova 
pericial, mostra-se necessário o reexame  detalhado de 

todos os fatos e provas juntados aos autos da ação  penal, 
providência incompatível com os estreitos limites da via  
eleita.  Recurso ordinário que se nega provimento 

(RHC 38566 / ES, Relator Ministro ERICSON MARANHO 
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA,  

Julgamento  19/11/2015,  DJe 07/12/2015) 

 

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS 

SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO  CABIMENTO.  
TRANCAMENTO  DO  INQUÉRITO  POLICIAL.  

IMPOSSIBILIDADE.  DELAÇÃO ANÔNIMA. PROCEDIMENTO 
INVESTIGATÓRIO PRELIMINAR. PRORROGAÇÃO  DO  PRAZO  
DA  INTERCEPTAÇÃO  TELEFÔNICA.  POSSIBILIDADE.  

QUEBRA DE  SIGILO  FISCAL  POR  ÓRGÃO  DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM AUTORIZAÇÃO  JUDICIAL.  

VIABILIDADE.  COMPARTILHAMENTO  DE INFORMAÇÕES 
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SIGILOSAS.  NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO 

JUDICIAL.  1.  Ressalvada  pessoal  compreensão diversa, 
uniformizou o Superior  Tribunal  de  Justiça  ser  inadequado  
o  writ  quando utilizado em  substituição a recurso especial 

e ordinário, ou de revisão criminal,  assim alinhando-se a 
precedente do Supremo Tribunal Federal.  2.  O  

trancamento  de inquérito policial, em sede de habeas 
corpus,  somente  deve  ser  acolhido  se  restar,  de  forma  
indubitável, a  ocorrência  de  circunstância extintiva da 

punibilidade, de ausência  de  indícios  de  autoria  ou  de 
prova da materialidade do delito e  ainda da atipicidade da 

conduta.  3.  Não é ilegal a autoridade policial, ante 
delação anônima, adotar  medidas  informais  
destinadas a apurar, previamente, em averiguação  

sumária,  com  prudência  e  discrição,  a  possível  
ocorrência  de  eventual  situação  de  ilicitude  penal,  

desde  que  o  faça com o  objetivo  de  conferir a 
verossimilhança dos fatos nela denunciados,  em  
ordem  a promover, então, em caso positivo, a formal 

instauração  do inquérito policial.  4. Demonstrado que as 
razões iniciais legitimadoras da interceptação  telefônica  

subsistem  e  o  contexto  fático  delineado  pela parte  

requerente indique a sua necessidade, como único meio de 
prova, para  elucidação  do  fato  criminoso, é licita a 

prorrogação do prazo por  mais de uma vez da referida 
medida.  5.  A  investigação administrativa levada a termo 

pela Secretaria da  Receita  Federal  do Brasil é 
juridicamente válida, sendo possível a  requisição  direta  de  
dados  sigilosos os quais, contudo, a fim de  serem  

repassados  à autoridade policial requerem prévia 
autorização  judicial.  6. Habeas corpus não conhecido, mas 

concedida a ordem de ofício para  determinar  a  retirada  
dos  autos dos dados sigilosos encaminhados  pela  

Secretaria da Receita Federal do Brasil, contidos no relatório  

de Informação de Pesquisa e Investigação nº 20070006 
(HC 258819 / SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Julgador  

SEXTA TURMA, Julgamento 19/04/2016, DJe 29/04/2016). 

 

RECURSO  ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O 
TRÁFICO TRANSNACIONAL  DE   DROGAS.   
INTERCEPTAÇÃO   TELEFÔNICA.   DECISÃO   

CONCRETAMENTE  FUNDAMENTADA.  QUALIFICAÇÃO  DO  
INVESTIGADO.  LICITUDE  DAS  PROVAS  OBTIDAS. 

RECURSO NÃO PROVIDO.  1.  A  decisão que decretou a 
quebra do sigilo telefônico descreveu,  com  clareza,  a  
situação objeto da investigação e demonstrou que a  

interceptação  telefônica  seria medida adequada e 
necessária para a  apuração  das infrações penais 

noticiadas (tráfico e associação para  o  tráfico  
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transnacional  de  drogas)  e  para o prosseguimento 

das  investigações,  de  maneira  que  está  
preservada, integralmente, a  validade das provas 
obtidas a partir de tal medida.  2. As instâncias 

ordinárias destacaram que houve prévio requerimento  
da  autoridade  policial  e  que,  inclusive, antes da 

decretação da  medida,  houve manifestação favorável 
do representante do Ministério  Público  Federal,  de  
maneira  que não há falar em inobservância ao  art. 3º 

da Lei n. 9.296/1996.  3.  O  fato de não ter havido a 
qualificação do ora recorrente já na  primeira  oportunidade  

decorreu de o seu nome haver surgido somente  ao  longo  
das  investigações,  com  a apuração de mais elementos de  
provas,  sendo  ainda  desconhecida  em  um primeiro 

momento, o que,  evidentemente,  não  conduz,  por  si  só,  
à  ilicitude  das provas  produzidas,  máxime  porque  já  

havia  a  prévia  identificação e a  qualificação   de   várias  
pessoas  envolvidas  com  a  organização  criminosa objeto 
de investigação.  4. Recurso especial não provido 

(REsp 1397284/PR, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI 
CRUZ, SEXTA TURMA, Julgamento  17/10/2017, DJe 

27/10/2017) . 

 Ademais, se a defesa sustenta que havia outros meios 

de prova disponíveis, deveria ao menos indicá-los, o que não fez. Isso 

mostra que a interceptação era o meio necessário e imprescindível 

para a comprovação do fato-crime. 

 Nesse sentido a jurisprudência do C. Superior Tribunal 

de Justiça: 

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  

HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO  DAS  COMUNICAÇÕES  

TELEFÔNICAS.  REDE  DE  EXPLORAÇÃO SEXUAL  DE  

ADOLESCENTES (ART. 218-B, §2º, INC. I, DO CP). NULIDADES 

NÃO  APRECIADAS  PELO  TRIBUNAL  DE  ORIGEM. SUPRESSÃO 

DE INSTÂNCIA. NULIDADE  DA  DECISÃO  QUE  DECRETOU  A  

INTERCEPTAÇÃO  TELEFÔNICA. DISPONIBILIZAÇÃO  EM  MEIO  

ELETRÔNICO  APÓS  ASSINATURA  MANUAL. IRREGULARIDADE  

NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO 

ART.  2º  DA LEI 9.296/1996. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE 

DECRETAÇÃO DA  MEDIDA.  TARJAS  PRETAS.  ACESSO INTEGRAL 

AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE.  RECURSO  PARCIALMENTE  

CONHECIDO  E,  NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. I  -  As  teses  

relativas  à  interceptação  telefônica de prefixos utilizados por 

adolescentes que não eram acusadas da prática de atos 

infracionais;  de  que  houve  violação  ao  Código  de  

Organização Judiciária local que estabelece a competência da 1ª 

Vara da Infância e  Juventude;  de  que  o  monitoramento  

ocorreu  após a notícia de possível  envolvimento  de parlamentar 

estadual no delito e o pedido de trancamento da ação penal, não 
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foram apreciadas pelo eg. Tribunal de  origem no v. acórdão 

combatido, o que impede esta Corte Superior de  proceder  a  sua  

análise,  sob  pena  de  indevida supressão de instância. II  -  Não  

procede  a  alegação  de  que a decisão que autorizou as 

interceptações  telefônicas  foi  proferida  em  momento posterior 

à realização  da medida, diante da comprovação de que foi 

prolatada em meio  físico e assinada manualmente em 6/9/2012, 

antes, portanto, do início  do monitoramento, mas, a fim de 

preservar o sigilo do feito, e   por  questões  técnicas  atinentes  à  

implantação  do  processo eletrônico,  somente foi assinada 

digitalmente e disponibilizada nos autos  eletrônicos  em  

25/9/2012.  III  -  Não  se  divisa qualquer ilegalidade  nas escutas 

telefônicas, ou nas provas delas derivadas, quando  as  instâncias  

ordinárias,  de acordo com a complexidade do caso,  evidencia  a  

necessidade  de sua autorização ou prorrogação, desde  que  

atendidos  os requisitos legais e em estrita observância aos 

critérios de indispensabilidade e razoabilidade. IV  -  Não  há  falar  

em  nulidade  da  decisão  que  autorizou  as interceptações  

telefônicas por insuficiência de fundamentação, pois o  magistrado  

deferiu  a  medida  com  fulcro  no preenchimento dos requisitos  

do  art. 2º da Lei n. 9.296/96, vale dizer, por entender que  havia  

indícios  razoáveis  da  autoria  delitiva,  e  os fatos investigados  

constituíam  infrações  penais  puníveis  com  pena de reclusão. V  

-  "É ônus da defesa, quando alega violação ao disposto no 

artigo 2º,  inciso II, da Lei 9.296/1996, demonstrar que 

existiam, de fato, meios  investigativos  alternativos às 

autoridades para a elucidação dos  fatos à época na qual a 

medida invasiva foi requerida, sob pena de  a utilização da 

interceptação telefônica se tornar absolutamente inviável"  

(RHC  n.  39.927/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 

3/2/2015). VI  -  Não  há  nulidade  na aposição de tarjas pretas 

em trechos de relatório   das   interceptações,   pois  as  instâncias  

ordinárias assentaram  que  a  Defesa  dos recorrentes teve acesso 

integral aos autos do Inquérito n. 009/2012, no qual todas as 

informações estavam completamente visíveis, de forma que a 

sobreposição de tarjas pretas em  alguns dos elementos 

transportados para o Inquérito n. 011/2012, a  fim  de  preservar  

o  segredo  de  justiça  quanto a pessoas não investigadas, não 

representou qualquer prejuízo. Recurso  ordinário  parcialmente  

conhecido  e,  nessa extensão, não provido (RHC 74191 / 

AC,Relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Julgamento 

24/10/2017, DJe 30/10/2017). 

 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUADRILHA ARMADA, 

EXTORSÃO E CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR.  

INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DECISÕES JUDICIAIS 

FUNDAMENTADAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. 

O sigilo das comunicações telefônicas é garantido no inciso XII do 

artigo 5º da Constituição Federal, e para que haja o seu 

afastamento exige-se ordem judicial que, também por 

determinação constitucional, precisa ser fundamentada (artigo 93, 

inciso IX, da Carta Magna). 2. Da análise do teor das decisões 

judiciais anexadas aos autos, percebe-se com clareza que a 

excepcionalidade do deferimento da interceptação foi 



 
                                                           

PÁGINA 20 DE 22 

 
 

justificada em razão de as ameaças às vítimas estarem 

sendo feitas de forma dissimulada por meio de ligações e 

mensagens telefônicas, sendo que pelos meios tradicionais 

de investigação não seria possível identificar os autores dos 

fatos. 3. Não há falar em ausência de indícios mínimos de autoria 

e materialidade contra o recorrente para a quebra do sigilo 

telefônico, pois o primeiro deferimento da medida se deu com 

relação às linhas telefônicas das vítimas e de três terminais cuja 

titularidade não teria sido descoberta e que, conforme comprovado 

por perícia realizada no aparelho de um dos ofendidos, estariam 

sendo utilizados para ameaçá-los. 4. Ademais, a quebra do 

sigilo telefônico foi permitida justamente para se tentar 

identificar os agentes responsáveis pelos crimes, o que não 

teria sido possível com o emprego de outras técnicas de 

apuração, já que praticados de forma velada. 5. É ônus da 

defesa, quando alega violação ao disposto no artigo 2º, 

inciso II, da Lei  9.296/1996, demonstrar que existiam, de 

fato, meios investigativos alternativos às autoridades para a 

elucidação dos fatos à época na qual a medida invasiva foi 

requerida, sob pena de a utilização da interceptação 

telefônica se tornar absolutamente inviável. 6. Não procede a 

alegação de que as decisões na espécie constituiriam meras 

reproduções umas das outras, uma vez que, como visto, os 

magistrados responsáveis pelo feito sempre fundamentaram as 

interceptações nos elementos colhidos em investigações ou 

monitoramentos prévios, demonstrando, efetivamente, a 

indispensabilidade da medida para a correta identificação de todos 

os agentes envolvidos e dos crimes em tese cometidos, mormente 

em razão da perpetuação no tempo das atividades supostamente 

criminosas, conforme externado em detalhes nos relatórios da 

autoridade policial. 7. Ainda que o Juízo tenha utilizado um modelo 

de decisão para motivar as prorrogações da quebra de sigilo 

telefônico, bem como a inclusão de novos números, o certo é que, 

subsistindo as razões para a continuidade das interceptações, 

como ocorreu no caso - tendo em vista a própria natureza e modus 

operandi dos delitos investigados -, inexistem óbices a que o 

magistrado adote os mesmos fundamentos empregados nas 

prévias manifestações proferidas no feito. DECISÕES JUDICIAIS 

QUE TERIAM FEITO MENÇÃO A RELATÓRIOS POLICIAIS QUE NÃO 

CONSTARIAM DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 

EXISTÊNCIA DE MENÇÃO AO CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS NAS 

REPRESENTAÇÕES FEITAS PELA AUTORIDADE POLICIAL. 

INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. 1. A documentação 

apensada ao presente reclamo, especialmente a referente à 

medida cautelar de interceptação telefônica, foi apresentada de 

forma desorganizada, não sendo possível verificar se a sua íntegra 

estaria disponível para o exame desta Corte Superior de Justiça. 2. 

Sem que haja alguma certidão nos autos, ou ao menos a 

comprovação cabal de que os documentos ora apresentados 

reproduzem fielmente o inteiro teor da ação penal instaurada 

contra o recorrente, inclusive no que se refere aos autos da 

medida cautelar, é inviável afirmar que as provimentos judiciais 

que permitiram a quebra do sigilo telefônico teriam se baseado em 

relatórios policiais que sequer existiriam no feito. 3. Ademais, é 

imperioso destacar que constam das representações elaboradas 

pela autoridade policial, devidamente apresentadas pelos patronos 
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dos recorrentes, os resumos dos resultados das interceptações 

anteriormente realizadas, o que é suficiente para que se possa 

considerar válida a fundamentação empregada pelo magistrado 

singular para autorizar a continuidade da medida, bem como a 

inclusão ou retirada de determinados terminais telefônicos. 

CRIAÇÃO DOS AUTOS APARTADOS REFERENTES À QUEBRA DO 

SIGILO TELEFÔNICO APÓS O DEFERIMENTO DA MEDIDA. PARTES 

QUE TIVERAM ACESSO AO PROCEDIMENTO CAUTELAR QUANDO 

DA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 8º DA LEI 9.296/1996. MÁCULA NÃO 

CARACTERIZADA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. O artigo 8º 

da Lei 9.296/1996 não determina que os autos apartados 

referentes à interceptação telefônica sejam criados assim que a 

medida for autorizada, preceituando apenas que a sua juntada ao 

processo principal seja feita antes do relatório final da autoridade 

policial, ou antes de prolatada sentença. 2. Na hipótese em exame, 

observa-se que quando do oferecimento da peça vestibular os 

autos de interceptação, ainda que criados tardiamente, já estavam 

à disposição das partes, tanto que foram utilizados pelo Ministério 

Público, ao denunciar os acusados, e pela defesa, ao se manifestar 

diversas vezes nos autos, razão pela qual é inviável o 

reconhecimento da nulidade articulada no reclamo. 3. Recurso 

desprovido (RHC 39927 /SP, Relator(a) Ministro JORGE MUSSI, 

QUINTA TURMA, Julgamento 16/12/2014, DJe 03/02/2015).  

 

Assim, a interceptação telefônica não foi requerida 

exclusivamente com fundamento na "denúncia anônima", mas após a 

instauração de Procedimento de Investigação Criminal, com juntada de 

documentos e realização de diligências preliminares que revelaram que a 

comercialização dos anabolizantes era feita exclusivamente por telefone. 

Daí, os indícios da autoria e a imprescindibilidade da medida cautelar, 

cumprindo-se à risca o previsto no artigo 2º da Lei n. 9.296/96. 

Por isso, ao decidir que foram violados os incisos I e II do 

referido preceito legal, o v. acórdão os contrariou.  

6. DO  PEDIDO  DE  REFORMA  DA  DECISÃO RECORRIDA 

Ante o exposto, demonstrado fundamentadamente a 

contrariedade a preceito legal, aguarda o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO seja deferido o processamento do 

presente RECURSO ESPECIAL por essa Egrégia Presidência, bem 

como seu ulterior conhecimento e provimento pelo Superior 
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Tribunal de Justiça, para que seja cassada a decisão impugnada, 

reconhecendo-se a licitude da interceptação telefônica e das provas 

dela decorrentes, restituindo-se os autos à origem para a apreciação 

das demais teses postas no recurso de apelação.  

        São Paulo, 31 de agosto de 2020 

 
Jairo José Gênova 

Promotor de Justiça 
(Designado em 2ª Instância-Portaria 795/2014, DOE 01.02.2014) 

 

 


