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RESUMO

A Lei nº 9.296/96, conhecida como lei de escuta telefônica ou interceptação telefônica, foi sancionada em 25 de julho de 1996, e veio para 
regulamentar o inciso XII, parte final, do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. A presente pesquisa possui o escopo de analisar a 
interceptação telefônica e as implicações jurídico constitucionais, instituto que é regulamentado pela Lei nº 9.296/96, e decorre de um princípio 
trazido pela Constituição Federal de 1988, no inciso XII, parte final, do artigo 5º, onde consagra o princípio da inviolabilidade do sigilo das 
comunicações, sendo este um princípio que se encontra inserido no título dos Direitos e Garantias Fundamentais. Possui como foco neste estudo 
compreender quais as implicações jurídico constitucionais das interceptações telefônicas frente as controvérsias acerca da aplicação desse 
instituto e o fenômeno da serendipidade na obtenção de prova. Tendo em vista, que esta é uma temática problemática corriqueira e atual, fonte 
de diversos questionamentos pela doutrina e jurisprudência. Tem como objetivo apresentar o instituto da interceptação telefônica e analisar a 
aplicação frente a tutela constitucional. Bem como, diferenciar a interceptação telefônica de gravação e escuta telefônica, apresentando o 
cabimento e os requisitos necessários a concessão da interceptação telefônica e esclarecer as controvérsias com relação ao prazo e prorrogação. 
Visa abordar questões sobre a competência para a decretação da interceptação telefônica e a prova emprestada, verificando sua legalidade. E por 
fim, identificar as controvérsias acerca da aplicação desse instituto frente ao fenômeno da serendipidade mediante interceptação telefônica. O 
presente estudo se justifica por ser um tema relevante e detentor de uma grande importância para o judiciário brasileiro, uma vez que, a 
interceptação telefônica é utilizada como meio de prova para esclarecer diversos crimes que na falta desta prova cabal, ficariam impunes. Diante 
de tamanha importância faz se necessário o presente estudo que possui a finalidade de esclarecer alguns pontos que há controvérsias quando se 
fala em interceptação telefônica regulamentada pela Lei nº 9.296/96. A metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho foi através de 
pesquisa bibliográfica, doutrinas, dissertações, monografias e artigos científicos. E para complementar os estudos fiz diversas pesquisas por meio 
de palavras chaves na internet onde foi possível localizar vários sites jurídicos que tratam do assunto e agregam conhecimento. Em razão da 
análise feita sobre este tema, o ato de descartar as provas obtidas no encontro fortuito, seria uma desobediência ao princípio da razoabilidade, e 
uma violação ao Estado Democrático de direito, uma vez que, agindo assim, estariam comprovando que o Estado é inerte em seu papel de 
proteger e resguardar a sociedade. Por outro lado, deve ser feita uma verificação minuciosa dessas provas, verificando se de fato estão 
acobertadas pela legalidade, sob o risco de admitir qualquer prova obtida no encontro fortuito, sem o mínimo de proporcionalidade e restringir 
os direitos fundamentais sem fundamentação idônea. Diante do estudo realizado, verifica-se a necessidade de aplicação do fenômeno da 
serendipidade, objetivando evitar a impunidade em relação aos crimes descobertos em encontro fortuito, ou até mesmo para evitar a prática 
contínua de crimes. Exigindo para tanto especial atenção para não violar os direitos e garantias fundamentais.
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