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SÃO PAULO 

Trata-se  de  recurso  ordinário  em  habeas  corpus interposto  por 
Reinaldo Nogueira Lopes Cruz contra acórdão do Superior Tribunal de 
Justiça -  STJ  nos  autos  dos EDs nos EDs no HC 422.642/SP,  Rel.  Min. 
Reynaldo Soares da Fonseca.

Colho do relatório do acórdão do writ julgado no STJ o seguinte:

“Consta  dos  autos  que  o  paciente,  por  ser  prefeito 
municipal  à  época,  foi  denunciado  perante  o  Tribunal  de 
origem, como incurso no art. 2º, caput e § 4º, inciso II, da Lei n. 
12.850⁄2013; no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei n. 201⁄1967 e no 
art. 1º, caput e § 4º, da Lei n. 9.613⁄1998. Outros 5 (cinco) corréus 
foram denunciados, pelos mesmos fatos, perante o Magistrado 
de  primeiro  grau.  Atualmente,  em  virtude  do  término  do 
mandato do paciente em 11⁄1⁄2017, sua ação penal também se 
encontra em trâmite no 1º grau.

No presente habeas corpus, a defesa se irresigna, em síntese, 
contra o deferimento das interceptações telefônicas e de suas 
prorrogações,  nos  autos  da  Medida  Cautelar  n. 
0042543.2015.8.26.0000.  Assevera  ter  havido  usurpação  da 
competência  do  Tribunal  de  Justiça,  além  de  não  se  ter 
demonstrado a imprescindibilidade da medida, encontrando-se 
esta em desacordo com a Lei n. 9.296⁄1996 e com a Resolução n. 
59⁄2008 do CNJ.

No mais,  aduz que a fundamentação apresentada não é 
válida,  além de  terem sido  realizadas  interceptações  fora  do 
período judicialmente autorizado. Aponta, ainda, nulidade por 
ausência dos ofícios resposta das operadoras, por incompletude 
da entrega dos elementos produzidos, pela quebra da cadeia de 
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custódia e pela ausência de degravação das conversas. Conclui, 
assim, que deve ser anulada a interceptação e todas as provas 
derivadas.

Pede,  liminarmente,  o  recolhimento  de  todo  o  material 
nulo  ou  a  suspensão  da  ação  penal.  No  mérito,  pugna  pela 
nulidade da interceptação e das provas derivadas”.

A ordem foi denegada em ementa assim publicada:

“PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  1. 
AÇÃO  PENAL  ORIGINÁRIA.  NULIDADE  DA 
INTERCEPTAÇÃO  TELEFÔNICA.  USURPAÇÃO  DE 
COMPETÊNCIA.  MEDIDA  INICIADA  EM  1º  GRAU. 
SITUAÇÃO NÃO IMPUGNADA PERANTE A CORTE LOCAL. 
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 2. CAPTAÇÃO DE CONVERSA 
COM  PREFEITO.  AUTORIDADE  COM  FORO  POR 
PRERROGATIVA  DE  FUNÇÃO.  REMESSA  IMEDIATA  AO 
TRIBUNAL.  INVIABILIDADE.  NECESSIDADE  DE 
ELEMENTOS  CONCRETOS.  3.  PRESCINDIBILIDADE  DA 
MEDIDA.  NÃO  VERIFICAÇÃO.  NECESSIDADE 
DEVIDAMENTE MOTIVADA. ART. 4º DA LEI N. 9.296⁄1996. 4. 
CONTEMPORANEIDADE  DA  MEDIDA.  PRESENÇA  DE 
ELEMENTOS PRÉVIOS, CONCRETOS E ESPECÍFICOS. ART. 
5º DA LEI DE REGÊNCIA. OBSERVÂNCIA. 5. MOTIVAÇÃO 
DAS  PRORROGAÇÕES.  MANUTENÇÃO  DOS 
FUNDAMENTOS.  POSSIBILIDADE.  COMPLEXIDADE  DA 
INVESTIGAÇÃO.  6.  ELEMENTOS  INCOMPLETOS 
ENTREGUES  À  DEFESA.  PROBLEMAS  TÉCNICOS.  NÃO 
CAPTAÇÃO.  NÃO GRAVAÇÃO.  QUEBRA DA CADEIA DE 
CUSTÓDIA DA PROVA. NÃO VERIFICAÇÃO. ELEMENTOS 
NÃO  UTILIZADOS  PELA ACUSAÇÃO.  7.  AUSÊNCIA DOS 
OFÍCIOS  DAS  OPERADORAS.  PREJUÍZO  NÃO 
DEMONSTRADO.  ART.  563  DO  CPP.  AUSÊNCIA  DE 
NULIDADE.  8.  TRANSCRIÇÃO  INTEGRAL. 
DESNECESSIDADE.  GRAVAÇÕES  DISPONIBILIZADAS  À 
DEFESA.  9.  INTERCEPTAÇÕES  FORA  DO  PERÍODO 
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AUTORIZADO.  AUSÊNCIA  DE  OFÍCIO  RESPOSTA  DAS 
OPERADORAS.  SITUAÇÕES  NÃO  SUBMETIDAS  AO 
TRIBUNAL DE  ORIGEM.  IMPOSSIBILIDADE  DE  ANÁLISE 
DIRETA PELO STJ. 10. ORDEM DENEGADA.

1. Alegada usurpação da competência da Corte local, uma 
vez que o pedido de interceptação, formulado no Tribunal de 
origem,  embasou-se  em  conversas  interceptadas  com  a 
autorização do Magistrado de 1º grau, a revelar que já era do 
conhecimento do Juízo de origem o envolvimento do paciente. 
Entretanto,  eventual  ilegalidade  teria  sido  praticada  pelo 
Magistrado  de  origem,  ao  autorizar  interceptação  de  pessoa 
com  foro  por  prerrogativa  de  função.  Contudo,  o  próprio 
impetrante  afirma  que  o  Juiz  de  1º  grau  não  tomou 
conhecimento  da  existência  dos  diálogos  envolvendo  o 
paciente,  o que denota a ausência de ilegalidade.  Ademais,  a 
irresignação deveria ter sido formulada perante o Tribunal de 
origem, contra o proceder da autoridade judiciária na origem. 
De  fato,  não  tendo  sido  analisada  mencionada  alegação  de 
ilegalidade  pelas  instâncias  ordinárias,  não  há  se  falar  em 
nulidade  da  decisão  que  autorizou  as  interceptações,  com 
fundamento em trechos de conversas interceptadas na origem.

2.  A  simples  menção  do  nome  de  autoridades,  em 
conversas captadas mediante interceptação telefônica, não tem 
o condão  de  firmar  a  competência  por  prerrogativa  de  foro, 
sendo  indispensável  aferir  se  há  indícios  efetivos  de 
participação  de  autoridades  em  condutas  criminosas. 
Precedentes.

- ‘A captação fortuita de diálogos mantidos por autoridade 
com  prerrogativa  de  foro  não  impõe,  por  si  só,  a  remessa 
imediata  dos  autos  ao  Tribunal  competente  para  processar  e 
julgar  a  referida  autoridade,  sem  que  antes  se  avalie  a 
idoneidade e a suficiência dos dados colhidos para se firmar o 
convencimento acerca do possível envolvimento do detentor de 
prerrogativa de foro com a prática de crime’ (HC 307.152-GO, 
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio 
Schietti  Cruz,  julgado  em  19⁄11⁄2015,  DJe  15⁄12⁄2015  - 
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Informativo n. 575⁄STJ).
3. Pela leitura da decisão que autorizou as interceptações, 

verifica-se que ficou devidamente delineada a necessidade da 
medida,  bem  como  a  inexistência  de  outros  meios  aptos  a 
produzir  as  provas  necessárias  à  correta  apuração  dos  fatos. 
Ademais,  consignou a Corte local que a análise dos diversos 
documentos juntados aos  autos revelou o suporte concreto  e 
necessário para se aprofundar nas investigações necessárias à 
elucidação de diversas infrações penais.  Constata-se,  assim, a 
efetiva observância aos requisitos legais, em especial ao art. 4º 
da Lei n. 9.296⁄1996.

4.  Não  há  se  falar  igualmente  em  ausência  de 
contemporaneidade,  uma  vez  que  as  investigações  tiveram 
início  em  2014,  sem  abranger  o  paciente,  e  foram  se 
aprofundando até  serem revelados  indícios  concretos  de  sua 
participação, sendo então inserido nos pedidos de diligências 
em 2015. Dessarte, não há vício de conteúdo nem ausência de 
fundamentação válida, além de a medida estar embasada em 
elementos  prévios,  concretos  e  específicos,  em  devida 
observância ao art. 5º da Lei n. 9.296⁄1996.

5.  Quanto  às  decisões  de  prorrogação,  consigno  que, 
permanecendo  os  fundamentos  da  decisão  de  interceptação, 
não há necessidade de renovação da motivação,  a  qual  pode 
manter-se  idêntica  ao  pedido  original.  Ademais,  é  assente  a 
possibilidade  de  sucessivas  prorrogações  quando  o  fato  é 
complexo, a exigir investigação diferenciada e contínua. Essa é 
exatamente a hipótese dos autos, que envolve um significante 
número de pessoas, com participação, inclusive, do prefeito, ora 
paciente, e de membro do Ministério Público do Estado.

6.  No  que  concerne  à  incompletude  dos  elementos 
entregues  à  defesa,  verifico  que  o  impetrante  aponta,  como 
comprovação  de  sua  alegação,  trecho  no  qual  o  Ministério 
Público  justifica  que  ‘não  raras  vezes,  problemas  técnicos 
ocorrem  no  redirecionamento  dos  sinais,  que  inviabilizam  a 
captação ou a gravação de um áudio’. Ora, se não foi captado 
ou  gravado,  não  pode  ser  disponibilizado,  além  de  não  ser 
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possível sua utilização pela acusação, o que demonstra ausência 
de prejuízo à defesa. A situação retratada não se confunde com 
a denominada quebra  da  cadeia  de  custódia  da  prova.  Com 
efeito, o que não se admite é a utilização da prova pela acusação 
sem que se franqueie seu acesso à defesa, por quebra da cadeia 
de custódia. Contudo, na hipótese, o que não pode ser captado 
ou gravado, por erro do sistema, não foi utilizado por nenhuma 
das partes.  Nesse contexto, não havendo utilização da prova, 
não  é  possível  se  falar  em  nulidade,  porquanto  manifesta  a 
ausência de prejuízo. 

7. No que concerne à ausência dos ofícios das operadoras, 
verifico  que  o  Tribunal  de  origem  considerou  ser  ‘inócua  a 
expedição  de  ofícios  às  operadoras  de  telefonia’.  Dessarte, 
considerou-se  não  haver  prejuízo  na  ausência  dos  referidos 
ofícios, não tendo a defesa demonstrado o contrário. Assim, não 
é  possível  reconhecer  eventual  nulidade,  pois,  como  é  de 
conhecimento, não se reconhece, no processo penal,  nulidade 
da qual não tenha acarretado prejuízo, conforme disciplina o 
art. 563 do Código de Processo Penal.

8. É assente no Superior Tribunal de Justiça, bem como no 
Supremo  Tribunal  Federal,  o  entendimento  no  sentido  da 
desnecessidade  de  transcrição  integral  do  conteúdo  das 
interceptações telefônicas, uma vez que a Lei n. 9.296⁄1996 não 
faz qualquer exigência nesse sentido, bastando que se confira às 
partes acesso aos diálogos interceptados. Dessarte, suficiente a 
entrega da totalidade dos áudios captados à defesa,  portanto 
não há se falar em nulidade no caso dos autos.

9. Quanto à existência de interceptações telefônicas fora do 
período judicialmente autorizado, entendo que a impugnação à 
situação  ora  apresentada  deveria  ter  ocorrido  perante  o 
Tribunal de origem, porquanto inviável,  ao Superior Tribunal 
de Justiça aferir de forma concreta a situação apresentada, bem 
como eventual prejuízo daí advindo.

10. Ordem denegada”.

É contra essa decisão que ora se recorre.
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Insurge-se,  em  síntese,  contra  as  decisões  que  autorizaram  e 
prorrogaram  interceptação  telefônica  deferida  contra  o  paciente,  ex-
prefeito de Indaiatuba/SP.

Essa  medida  foi  solicitada  ao  juízo  competente  pelo  Ministério 
Público do Estado de São Paulo, em procedimento investigatório sobre a 
suposta  existência  de  uma  organização  criminosa,  estruturada  para  a 
prática de ilícitos, com o objetivo de desviar dinheiro público, através de 
um esquema de desapropriações fraudulentas (pág. 71 do doc. eletrônico 
52).

Reiteram-se,  nesta Corte,  os mesmos argumentos apresentados no 
STJ.

Pede-se, ao final, o provimento deste recurso 

“para  in  causa declarar  a  nulidade  das  interceptações 
telefônicas realizadas em desfavor do Recorrente nos autos da 
aludida  medida  cautelar  nº  0042543-96.2015.8.26.0000;  como 
também declarar a nulidade e consequentemente inutilização 
de  todos  os  elementos  de  prova  decorrentes;  e,  bem  como, 
também, das peças processuais e documentos formais que lhes 
façam  remissão,  transcrevam  ou  analisem,  sejam 
desentranhadas dos nos autos da Medida Cautelar, bem como, 
de todos os demais feitos conexos ou por ela supridos” (pág. 
150 do doc. eletrônico 53) .

É o relatório suficiente. Decido.

Bem examinados os autos, tenho que é caso de denegação da ordem.

São diversos os pontos aqui questionados: 

“da  nulidade  da  medida  cautelar  de  interceptação  do 
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recorrente  pela  usurpação  da  competência  do  C.  TJSP  para 
investigar agente detentor de foro por prerrogativa de função;

da  nulidade  da  medida  cautelar  de  interceptação  pela 
prescindibilidade da medida invasiva;

da nulidade da medida cautelar de interceptação por vício 
de conteúdo e pela  ausência  de fundamentação válida das r. 
decisões judiciais de autorização e prorrogação; 

da nulidade das interceptações telefônicas realizadas fora 
do período judicialmente autorizado; 

da  nulidade  da  medida  cautelar  de  interceptação  pela 
ausência dos ofícios-resposta das operadoras;

da  nulidade  da  medida  cautelar  de  interceptação  pela 
incompletude da entrega dos elementos produzidos;

da  nulidade  da  medida  cautelar  de  interceptação  pela 
quebra da cadeia de custódia;

da  nulidade  da  medida  cautelar  pela  ausência  de 
degravação das conversas interceptadas;

da nulidade por derivação de todos os frutos decorrentes 
da medida cautelar” (pág. 213 do doc. eletrônico 52).

Já da leitura da extensa inicial, salta aos olhos a complexidade das 
teses levantadas e a inadequação do meio eleito para sua análise.

O acórdão atacado foi exaustivo ao afastar cada uma das nulidades 
aqui  novamente  ventiladas  e  verifico,  ademais,  que  não  restou 
demonstrado nenhum prejuízo concreto ao réu.

Como se sabe,  para o  reconhecimento  das  pretensas  nulidades,  a 
jurisprudência desta Casa exige a comprovação de prejuízo à defesa, nos 
termos do art.  563 do Código de Processo Penal,  o que não se deu na 
espécie.

Nesse sentido são inúmeros os precedentes, entre os quais destaco o 
ARE 1.127.868-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 130.596-AgR e ARE 1.165.001 
ED-segundos/RS,  Rel.   Min.  Alexandre  de  Moraes;  RHC  117.096,  de 
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minha relatoria.

À propósito, veja-se o que destacado pelo voto condutor do decisum 
ora combatido:  

“Visa o impetrante,  em síntese,  anular  as  interceptações 
telefônicas autorizadas pelo Relator no Tribunal de origem, bem 
como  as  provas  derivadas,  por  considerar  haver  "nulidades 
absolutas insanáveis".

Importante ponderar, inicialmente, que o art. 5º, inciso XII, 
da  Constituição  Federal  assegura  a  inviolabilidade  das 
comunicações.  A mesma  norma  ressalva  a  possibilidade  de 
quebra de sigilo telefônico, por ordem judicial, nas hipóteses e 
na  forma  estabelecida  pela  Lei  n.  9.296⁄1996,  para  fins  de 
investigação criminal ou instrução processual penal.

Cuidando-se  de  norma  que  excepciona  direito 
fundamental, estabelece o inciso II do art. 2º da Lei n. 9.296⁄1996 
que  não  será  admitida  a  interceptação  telefônica  se  a  prova 
puder ser feita por outros meios disponíveis, a denotar, assim, 
seu  caráter  subsidiário.  Ademais,  devem  haver  indícios 
razoáveis da autoria ou participação em infração penal punida 
com reclusão.

No caso dos autos,  aduz o impetrante,  em um primeiro 
momento, que foi usurpada a competência da Corte local, uma 
vez que o pedido de interceptação, formulado no Tribunal de 
origem,  embasou-se  em  conversas  interceptadas  com  a 
autorização do Magistrado de 1º grau, a revelar que já era do 
conhecimento do Juízo de origem o envolvimento do paciente.

No  ponto,  verifico  que  eventual  ilegalidade  teria  sido 
praticada  pelo  Magistrado  de  origem,  ao  autorizar 
interceptação de pessoa com foro por prerrogativa de função. 
Contudo, o próprio impetrante afirma que o Juiz de 1º grau não 
tomou conhecimento da existência dos diálogos envolvendo o 
paciente, o que denota a ausência de ilegalidade (e-STJ fl. 11).

Registro,  assim,  que  a  irresignação  deveria  ter  sido 
formulada perante o Tribunal de origem, contra o proceder da 
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autoridade  judiciária  na  origem.  De  fato,  não  tendo  sido 
analisada mencionada alegação de ilegalidade pelas instâncias 
ordinárias,  não  há  se  falar  em  nulidade  da  decisão  que 
autorizou  as  interceptações,  com  fundamento  em  trechos  de 
conversas interceptadas na origem.

Ademais, não se pode descurar que prevalece no Superior 
Tribunal  de  Justiça  que  ‘a  simples  menção  do  nome  de 
autoridades,  em  conversas  captadas  mediante  interceptação 
telefônica,  não  tem  o  condão  de  firmar  a  competência  por 
prerrogativa de foro’, sendo indispensável aferir se há indícios 
efetivos  de  participação  de  autoridades  em  condutas 
criminosas.

[…]
De  fato,  ‘a  captação  fortuita  de  diálogos  mantidos  por 

autoridade com prerrogativa de foro não impõe,  por si  só,  a 
remessa  imediata  dos  autos  ao  Tribunal  competente  para 
processar e julgar a referida autoridade, sem que antes se avalie 
a idoneidade e a suficiência dos dados colhidos para se firmar o 
convencimento acerca do possível envolvimento do detentor de 
prerrogativa de foro com a prática de crime’.

[…]
Assim, diversamente da alegação do impetrante, não basta 

a simples dúvida quanto à participação do paciente, detentor de 
foro  por  prerrogativa  de  função,  para  que  haja  remessa  dos 
autos ao Tribunal de Justiça. Com efeito, ‘mister um mínimo de 
avaliação quanto  à idoneidade e  à  suficiência  de dados para 
desencadear o procedimento esperado da autoridade judiciária 
responsável pela investigação’. 

Dessa  forma,  ‘inexiste  nulidade  nos  atos  judiciais 
praticados  em    primeira    instância    pela    simples 
interceptação autorizada de diálogos entre pessoas investigadas 
por aquele juízo e autoridade com prerrogativa de foro’. (AgRg 
no  AgRg  na  Rcl  9.665⁄GO,  Rel.  Ministro  João  Otávio  de 
Noronha, Corte Especial, julgado em 1º⁄8⁄2013, DJe 12⁄8⁄2013).

No que concerne à alegada prescindibilidade da medida, 
afirma o impetrante que ‘nenhuma diligência prévia, específica 

9 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código EC34-8B18-4E8A-776F e senha 8324-5AB5-DDED-4BEB



RHC 168124 / SP 

e concreta foi realizada em face do Paciente que possa justificar 
a concessão da excepcional medida invasiva’. Contudo, verifica-
se,  no  mínimo,  certa  contradição  da  defesa,  ao  impugnar  os 
elementos oriundos das interceptações realizadas em primeiro 
grau, que de fato não tinham como foco o paciente, e depois 
afirmar  que  não  existem  elementos  prévios  à  interceptação 
deferida contra o paciente.

Conforme  já  delineado  pela  própria  defesa,  as 
investigações  realizadas  perante  o  Juízo  de  1º  grau,  com  a 
autorização de interceptações telefônicas em face de terceiros, 
tiveram  como  consequência  a  descoberta  fortuita  do 
envolvimento  do  paciente.  Nesse  contexto,  a  medida  foi 
deferida, juntamente com a busca e apreensão, sob os seguintes 
fundamentos (e-STJ fls. 69⁄73):

(...).  Conforme noticiado  às  fls.  02⁄17,  há  indícios 
razoáveis  de  existência  de  organização  criminosa 
estruturada  para  cometimentos  de  ilícitos  com  a 
finalidade  de  desviar  dinheiro  público,  por  meio  de 
esquema  de  desapropriações  fraudulentas.  Durante  as 
investigações  apurou-se,  também,  a  existência  de 
indícios da prática de crimes de falsidade documental, 
corrupção  ativa,  corrupção  passiva  e  lavagem  de 
dinheiro, com possível envolvimento de agente públicos 
-  incluindo  o  Prefeito  Municipal  do  Município  de 
Indaiatuba,  Reinaldo  Nogueira  Lopes  Cruz,  e  o  2º 
Promotor  de  Justiça  de  Indaiatuba,  Fernando  Góes 
Grosso. Dessa forma, diante da gravidade concreta das 
ações  em  tese  praticadas  pelos  investigados,  o 
considerável grau de organização dos envolvidos para a 
prática de crimes, e havendo, até mesmo, necessidade de 
apreensão  de  documentos  para  a  correta  apuração  dos 
fatos,  verifica-se  que  a  violação  da  privacidade  dos 
envolvidos  -  naturalmente  decorrente  da  busca  e 
apreensão  -  mostra-se  proporcional  ao  caso  concreto, 
razão pela qual se defere a medida pleiteada.

3.  Também  é  caso  de  deferimento  das 
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interceptações  telefônicas  requeridas.  Conforme 
noticiado  às  fls.  02⁄17,  e  da  análise  dos  diversos 
documentos juntados aos autos, verifica-se que existem 
indícios  razoáveis  de  autoria  e  participação  dos 
investigados  em  diferentes  infrações  penais  (art.  2º, 
inciso I,  da Lei  9.296⁄1996),  não  havendo outros  meios 
disponíveis para a obtenção da prova (art. 2º, inciso II, da 
Lei 9.296⁄1996).  Em relação a esse requisito previsto na 
Lei  9.296⁄1996,  destaque-se  que,  foi  em  razão  das 
interceptações das comunicações telefônicas deferidas de 
forma  fundamentada  pelo  Juízo  Monocrático  -  então 
competente  para a  análise  dos  pedidos formulados  na 
etapa inicial das investigações - que se pôde averiguar o 
alto grau de organização dos envolvidos no esquema de 
desapropriações  fraudulentas  no  Município  de 
Indaiatuba,  bem  como  a  participação  do  Prefeito 
Municipal nesse esquema. Também foi por meio delas 
que  foram obtidas  as  primeiras  notícias  de  prática  de 
crime  por  um  membro  do  Ministério  Público  de  São 
Paulo, bem como sobre um possível envolvimento deste 
na organização criminosa, o que demonstra, claramente, 
a  imprescindibilidade  dessa  medida,  não  havendo 
outros  meios  para  obter  os  elementos  probatórios 
pretendidos. Por fim, note-se que os fatos investigados 
constituem infrações apenadas com pena de reclusão - 
organização criminosa, falsidade documental, corrupção 
ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro - (art. 2º, 
inciso III, da Lei 9.296⁄1996). 

Dessa  forma,  e  pelos  mesmos  motivos  que 
ensejaram o deferimento da busca e apreensão supra, e 
de  acordo com o art.  10  da  Resolução n°  59,  de 09 de 
agosto de 2008, do Conselho Nacional de Justiça, defere-
se  o  monitoramento  das  comunicações  realizadas  por 
meio  dos  terminais  telefônicos  e  rádios  abaixo 
identificados,   conforme  requerido  no  item  ‘b’  do 
requerimento ministerial (cf. fls. 54⁄5):
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(...).
O prazo da interceptação será de quinze dias. Fica 

expressamente  vedada  a  interceptação  de  outros 
números não discriminados nessa decisão.

Conforme  peticionado,  o  monitoramento  será 
realizado  por  meio  de  IMEI  e  número  de  série.  O 
monitoramento  telefônico  será  realizado,  e  os 
respectivos relatórios elaborados, pelos agentes públicos 
Pedro  Henrique  Enjoji,  Mário  Stecca  Neto  e  Lucien 
Josué Marcondes Júnior, conforme mencionado no Item 
"b.2" do pedido formulado pelo Ministério Público (cf. 
Fls. 55), devendo essa informação constar dos ofícios a 
serem expedidos às operadoras.

Expeçam-se ofícios às operadoras mencionadas no 
item ‘b.2’  para o  fornecimento de senhas,  unicamente, 
aos  agentes  públicos  acima  mencionados.  Ficam 
deferidos os pedidos constantes dos itens ‘b.2.1’, ‘b.2.2’, 
‘b.2.3’,  ‘b.2.4’,  ‘b.2.5’,  ‘b.2.6’,  os  quais  especificam,  de 
maneira  detalhada,  a  destinação  das  senhas  que serão 
fornecidas pelas operadoras de telefonia.

Ficam  designadas  as  funcionárias  Demétria 
Cerqueira  Mendes,  Matrícula  813.120,  e  Renata  de 
Carvalho Berni, Matrícula 355.500-1. ambas da secretaria 
do Órgão Especial, como responsáveis pela tramitação da 
medida e expedição dos respectivos ofícios, devendo ser 
observadas as cautelas previstas nos artigos 15 e 16 da 
Resolução n° 59, de 09 de agosto de 2008, do Conselho 
Nacional de Justiça. 

4.  Nos  termos  do  art.  20  do  Código  de  Processo 
Penal e art. 8º da Lei 9.296⁄96, fica mantido o sigilo dos 
autos já decretado.
Verifica-se,  dessa  forma,  pela  leitura  da  decisão  que 

autorizou as interceptações, que ficou devidamente delineada a 
necessidade  da  medida,  bem  como  a  inexistência  de  outros 
meios aptos a produzir as provas necessárias à correta apuração 
dos fatos. Ademais, consignou a Corte local que a análise dos 
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diversos  documentos  juntados  aos  autos  revelou  o  suporte 
concreto  e  necessário  para  se  aprofundar  nas  investigações 
necessárias à elucidação de diversas infrações penais. Constata-
se,  assim,  a  efetiva  observância  aos  requisitos  legais,  em 
especial ao art. 4º da Lei n. 9.296⁄1996.

Não  há  se  falar  igualmente  em  ausência  de 
contemporaneidade,  uma  vez  que  as  investigações  tiveram 
início  em  2014,  sem  abranger  o  paciente,  e  foram  se 
aprofundando até  serem revelados  indícios  concretos  de  sua 
participação, sendo então inserido nos pedidos de diligências 
em 2015. Dessarte, não há vício de conteúdo nem ausência de 
fundamentação válida, além de a medida estar embasada em 
elementos  prévios,  concretos  e  específicos,  em  devida 
observância ao art. 5º da Lei n. 9.296⁄1996.

[…]
Por oportuno, registro que a existência de erro material na 

decisão que autorizou a primeira interceptação, uma vez que se 
forneceu número de telefone incorreto, não tem o condão de 
macular o conteúdo da decisão impugnada, porquanto, reitero, 
devidamente  motivada,  tendo  sido,  de  plano,  corrigido  o 
equívoco constatado.

Quanto  às  decisões  de  prorrogação,  consigno  que, 
permanecendo  os  fundamentos  da  decisão  de  interceptação, 
não há necessidade de renovação da motivação,  a  qual  pode 
manter-se  idêntica  ao  pedido  original.  Ademais,  é  assente  a 
possibilidade  de  sucessivas  prorrogações  quando  o  fato  é 
complexo, a exigir investigação diferenciada e contínua. Essa é 
exatamente a hipótese dos autos, que envolve um significante 
número de pessoas, com participação, inclusive, do prefeito, ora 
paciente, e de membro do Ministério Público do Estado.

[…]
Outrossim,  a  conclusão  acerca  da  licitude  ou  não  das 

conversas é matéria de mérito, sendo suficiente a existência de 
substrato  fático  autorizativo,  a  revelar  a  necessidade  da 
prorrogação  da  medida,  para  se  esclarecer  os  elementos 
duvidosos,  denotando,  assim,  a  indispensabilidade  das 
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prorrogações.
No  que  diz  respeito  à  incompletude  dos  elementos 

entregues  à  defesa,  verifico  que  o  impetrante  aponta,  como 
comprovação  de  sua  alegação,  trecho  no  qual  o  Ministério 
Público  justifica  que  ‘não  raras  vezes,  problemas  técnicos 
ocorrem  no  redirecionamento  dos  sinais,  que  inviabilizam  a 
captação ou a gravação de um áudio’.

Ora,  se  não  foi  captado  ou  gravado,  não  pode  ser 
disponibilizado,  além de não ser  possível  sua utilização pela 
acusação,  o  que  demonstra  ausência  de  prejuízo  à  defesa. 
Ademais, constatado erro na gravação das mídias entregues à 
defesa, deve ser requerida a correção e não a pronta anulação 
das interceptações telefônicas.

Assim, o fato de estar certificado pelo Tribunal de Justiça 
do  Estado  de  Paulo,  à  e-STJ  fl.  6.796,  que  ‘houve  erro  de 
gravação das mídias constantes às  fls.  1585, 1589, 1597, 1595, 
1597 e 1605 e que a mídia de fls. 1609 está vazia’ não autoriza a 
conclusão pretendida pela defesa,  no sentido da nulidade da 
interceptação telefônica.

Note-se que a situação retratada não se confunde com a 
denominada  quebra  da  cadeia  de  custódia  da  prova.  Com 
efeito, o que não se admite é a utilização da prova pela acusação 
sem que se franqueie seu acesso à defesa, por quebra da cadeia 
de custódia. Contudo, na hipótese, o que não pode ser captado 
ou gravado, por erro do sistema, não foi utilizado por nenhuma 
das partes.  Nesse contexto, não havendo utilização da prova, 
não  é  possível  se  falar  em  nulidade,  porquanto  manifesta  a 
ausência de prejuízo.

[…]
No que concerne à ausência dos ofícios das operadoras, 

verifico que o Tribunal de origem considerou não haver nada a 
acrescentar aos elementos de prova já disponibilizados à defesa, 
‘revelando-se inócua a expedição de ofícios às operadoras de 
telefonia’.  Consignou-se,  outrossim,  que  é  ‘na  resposta 
defensiva  que  deverá  ser  apontada  eventual  carência  de 
elementos  de  convicção,  sendo  supérfluo  acrescentar  que 
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eventual constatação de efetiva fragilidade destes militará em 
favor da Defesa’ (e-STJ fls. 256⁄257).

Dessarte, observo que a Corte local considerou não haver 
prejuízo na ausência dos referidos ofícios, não tendo a defesa 
demonstrado  o  contrário.  Assim,  não  é  possível  reconhecer 
eventual  nulidade,  pois,  como  é  de  conhecimento,  não  se 
reconhece,  no  processo  penal,  nulidade  da  qual  não  tenha 
acarretado prejuízo, conforme disciplina o art. 563 do Código 
de Processo Penal. 

[…]
Quanto  à  necessidade  das  transcrições,  é  assente  no 

Superior Tribunal de Justiça, bem como no Supremo Tribunal 
Federal,  o  entendimento  no  sentido  da  desnecessidade  de 
transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas, 
uma vez  que  a  Lei  n.  9.296⁄1996  não  faz  qualquer  exigência 
nesse  sentido,  bastando  que  se  confira  às  partes  acesso  aos 
diálogos  interceptados.  Dessarte,  suficiente  a  entrega  da 
totalidade  dos  áudios  captados  à  defesa,  portanto  não  há  se 
falar em nulidade no caso dos autos.

[…]
Por  fim,  no que concerne à  existência  de  interceptações 

telefônicas fora do período judicialmente autorizado, entendo 
que  a  impugnação  à  situação  ora  apresentada  deveria  ter 
ocorrido perante o Tribunal de origem, porquanto inviável, ao 
Superior Tribunal de Justiça aferir de forma concreta a situação 
apresentada, bem como eventual prejuízo daí advindo.

Nesse  encadeamento  de  ideias,  não  sendo  possível 
constatar  as  nulidades  apontadas  pelo  impetrante,  não há se 
falar  em  nulidade  dos  elementos  derivados  da  interceptação 
telefônica impugnada”.

Como se observa dos argumentos alhures apresentados, me parece 
muito clara a necessidade de revolvimento dos fatos e provas constantes 
dos autos para dissentir das conclusões anteriores, o que é vedado nesta 
estreita via, que não admite dilação probatória.
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Isso posto, nego provimento a este recurso (arts. 192 combinado com 
o 312 do Regimento Interno do STF). 

Publique-se. 

Brasília, 11 de abril de 2019.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator
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