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APREENSÃO DE CORRESPONDÊNCIA NA BUSCA DOMICILIAR: 
A inviolabilidade do sigilo da correspondência comporta exceções? 

 

Franck Toledo Lenzi 

Resumo 

O artigo propõe uma breve reflexão crítica sobre a inviolabilidadedo sigilo da correspondência, direito 
individual e fundamental garantido pela Constituição no art. 5º, inc. XII. A princípio, numa leitura fria 
da letra da lei no plano abstrato, pode-se inferir que se trata de uma proteção absoluta, inviolável, não 
comportando o dispositivo constitucionalnenhuma exceção. Tal interpretação, entretanto, traz, em 
determinados casos concretos, resultados absurdos e incoerentes, despidos dalógica e dobom 
senso. Este trabalho, submisso à brevidade exigida, objetivarefletir tão-somente a umadessas 
situações, explícita no Código de Processo Penal. Giza o art. 240 que a busca será domiciliar ou 
pessoal e no § 1º, alínea f lê-se que“proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a 
autorizarem, paraapreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando 
haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato.”Estaria 
revogada tacitamente a alínea f do § 1º do art. 240 do Código de Processo Penaldiante do art. 5º, inc. 
XIIda Constituição, ou a inviolabilidade do sigilo da correspondência, disposta no texto constitucional, 
comporta exceções? 

Palavras-chave: Correspondência. Violação. Busca e apreensão. 

 

Introdução 

Em audiência pública no Senado Federal, o ministro Gilson Dipp,vice-

presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), afirmou que o Código Penal é a lei 

mais importante de um país depois da Constituição, por delimitar o poder de 

intervenção do Estado no que há de mais sagrado à pessoa: a sua liberdade 

corporal. Mas, de acordo com o ministro, temos um Código Penal antiquado, da 

década de 40 que não manifesta mais o conjunto de valores da sociedade e está 

defasado diante da Constituição.1 

A constatação acima também é válida para o atual Código de Processo 

Penal.Ambos foram criados sob o contexto político do final dosanos 30, em plena 

ditadura, no que veio a ser conhecido como Estado Novo, quando do golpe político 

de Getúlio Vargas, período dos mais autoritários de nossa história.  

A promulgação da Constituição em 5 de outubro de 1988 impôsa releitura de 

vários dispositivos do nosso Código de Processo Penal, o que acabou acarretando 

para o meio jurídico não raras polêmicas, já que algumas matérias se tornaram 

                                                           

* Acadêmico do 3º ano do Curso de Direito da Faculdade de Direito de Varginha - FADIVA. 
ftlenzi@globo.com 
1 http://www.stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=106652 
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confusas ante as novas diretrizes constitucionais causando debates e posições 

controversas em nossos doutrinadores. 

O escopo do presente trabalho é abordar uma dessas controvérsias, disposta 

no art. 240 do CPP, especificamente na alínea f do § 1º onde lemos que “proceder-

se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para apreender 

cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja 

suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do 

fato”. 

Se por um lado o Código de Processo Penal legitima a apreensão da 

correspondência destinada ao acusado, por outro, nossa Lei Magna leciona em seu 

art. 5º, inciso XII ser “inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações 

telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por 

ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de 

investigação criminal ou instrução processual penal”. 

Segundo Nucci, a matéria, após a edição da Constituição Federal de 1988, 

tornou-se polêmica e confusa e parte da doutrina encaminhou-se no sentido de ter 

por revogado, tacitamente, o art. 240, § 1º, f, do Código de Processo Penal, 

alegando que a Constituição tornou inviolável, sem exceções, qualquer 

correspondência, destinada ou não às pessoas acusadas da prática de crimes. 

Segundo ele são partidários da corrente da absoluta inviolabilidade da 

correspondência:  

 

Mirabete (Processo Penal, p. 319-320); Cleunice A. Valentim Bastos 
Pitombo (Da busca e da apreensão no processo penal, p.218); Rogério 
Lauria Tucci (citado por Cleunice A. Valentim Bastos Pitombo, ob. Cit., 
p.216); Tourinho (Comentários ao Código de Processo Penal, v. 1, p. 455); 
Demercian e Maluly (Curso de processo penal, p. 288); Paulo Heber de 
Morais e João Batista Lopes (Da prova penal, p. 141-143); Antonio 
Magalhães Gomes Filho (Direito à prova no processo penal, p. 123); Celso 
Ribeiro Bastos e Ives Gandra Martins (Comentários à Constituição do Brasil, 
v.2, p. 72). 2 

 

Tal é o parecer, por exemplo, de Ada Pellegrini Grinover: 

                                                           

2 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 11ª  ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2012, p.555 
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Muda agora a situação, dado que a disposição constitucional, ao mesmo 
tempo que garante a inviolabilidade da correspondência, dos dados e das 
comunicações telegráficas e telefônicas, abre uma única exceção, relativa a 
estas últimas. Isso quer dizer, no nosso entender, que com relação às 
demais formas indicadas pela Constituição (correspondência, dados e 
comunicações telegráficas) a inviolabilidade se torna absoluta. A posição da 
Constituição não é a melhor, levando a consequência da impossibilidade de 
se legitimar, por lei, a apreensão da correspondência, dos dados e do 
conteúdo das comunicações telegráficas, mesmo em casos de particular 
gravidade. Mas é o que dela resulta, retirando a eficácia de dispositivos 
como o art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal.3 

Em posição distinta, defendem a possibilidade de violação da 

correspondência, caso tenha por finalidade evitar ou apurar o cometimento de 

crimes:  

 

Alexandre de Moraes (Direito Constitucional p.77); Scarance Fernandes 
(Processo penal constitucional, p. 82, alegando que, para tanto, deve ser 
usado o princípio da proporcionalidade e cita o exemplo da violação da 
correspondência dos presos para impedir fuga de presídio ou evitar o 
sequestro de um juiz); César Dario Mariano da Silva (Das provas obtidas 
por meios ilícitos e seus reflexos no âmbito do direito processual penal, p. 
69-71). 4 

 

Entende, por exemplo, Alexandre de Moraes:  

 

A interpretação do presente inciso deve ser feita de modo a entender que a 
lei ou a decisão judicial poderão, excepcionalmente, estabelecer hipóteses 
de quebra das inviolabilidades da correspondência, das comunicações 
telegráficas e de dados, sempre visando salvaguardar o interesse público e 
impedir que a consagração de certas liberdades públicas possa servir de 
incentivo à prática de atividades ilícitas5 

 

O próprio Nucci é filiado a ultima corrente, com o argumento de que seria 

injustificável proibir a apreensão de correspondência de alguém acusado de um 

crime se até mesmo o direito à vida – principal bem jurídico protegido do ser humano 

– comporta violação, garantida em lei ordinária (como o aborto, fruto de gestação 

                                                           

3 GRINOVER, Ada Pellegrini. As Nulidades no Processo Penal. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 1994. p. 
154. 
4 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 11 ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2012, p.555 
5NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 11 ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2012, p.556 
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produzida por estupro ou a morte do agressor na legítima defesa, entre outros 

exemplos).6 

Faz-se necessário fixar, antes de expor os próximos pontos,a posição 

assumida nestetrabalho, que se filia a segunda corrente, 

entendendoque,respeitadoo postulado de reserva constitucional de jurisdição, a 

inviolabilidade do sigilo da correspondência comporta exceções, nos casos e formas 

que a lei prescrever para fins de investigação criminal ou processual penal. É o que 

se pretendedemonstrar a seguir aportado em dois pontos basilares:  

a) os direitos e garantias fundamentais, por deterem particularidade essencial 

no Estado Democrático de Direito, não podem servir de esteio para impunidade de 

condutas ilícitas ou escudo para ações contrárias ao ordenamento jurídico. Deve-se 

partir da premissa da inexistência dedireitos absolutos considerando que são 

passíveis de subordinação, nos casos concretos, a outrosdireitos e garantias 

também protegidos. 

b) antes até de se falar em revogação tácita por incompatibilidade entre 

dispositivo constitucional e lei ordinária, há que considerar que se trata de caso de 

conflito aparente de um direito fundamental disposto constitucionalmente sobre 

outro.Desvia-se, por ora, o foco que se lança sobre a alínea f do § 1º do art. 240 do 

Código de Processo Penal versus o art. 5º, inc. XII da Constituição para o próprio 

caput do art. 5º versus o inc. XII do mesmo. Ou seja, os valores a serem ponderados 

são os direitos a inviolabilidade do sigilo da correspondência em contraponto ao 

direito à segurança, ambos disposto no texto constitucional.  

 

1 A inconstitucionalidade formal do Inciso XIIO do Art. 5º da Constituição 

Urge entender preliminarmente como foi inserido na Constituição o referido 

inciso. 

 

Apontam-se quatro objetos jurídicos diferentes no inciso XII do art. 5º da 

Constituição: a) a correspondência, b) as comunicações telegráficas, c) os dados e 

                                                           

6 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 11 ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2012, p.557 
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d) as comunicações telefônicas, sendo que a vedação é absoluta nos três primeiros 

itens e relativa no último item, em situações reguladas pela Lei no 9.296/96, 

conhecida como Lei de Interceptação Telefônica. 

 

Segundo a professora titular da Faculdade de Direito da USP, Ada Pellegrini 

Grinover, uma das maiores juristas do País, autora de diversas obras clássicas e 

consagradas na área jurídica, alimitadíssima exceção constitucional ao sigilo, não 

abrangente de outras formas de correspondência e comunicações que não a 

telefônica e excluindo, da possibilidade de quebra, prova colhida para o processo 

não penal, tem sido duramente criticada pela doutrina.  

 

Questiona a eminente mestra o motivo de se possibilitar a interceptação de 

comunicações telefônicas, e não a da correspondência e de comunicações 

telegráficas e de dados e levanta uma relevante questão, estranhamente ignorada:  

 

 

Mas aqui surge importante questão constitucionalque ainda não vi 
levantada.O certo é quea Assembleia Nacional Constituinte aprovou texto 
diverso do que veio afinal a ser promulgado.A redação aprovada em 
segundo turno, no plenário, foi a seguinte: “É inviolável o sigilo 
dacorrespondência e das comunicações de dados, telegráficas e 
telefônicas, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 
estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual.” Foi 
a Comissão de Redação que, exorbitando de seus poderes,acrescentou ao 
texto as palavras "comunicações", "no último caso" e "penal", limitando 
consideravelmente o alcance da norma constitucional legitimamente 
aprovada em plenário.Esta, da forma como o fora, permitia a quebra do 
sigilo - observadas a ordem judicial e a reserva legal - não apenas com 
relação às comunicações telefônicas, mas também às telegráficas e de 
dados, bem como quanto ao sigilo da correspondência; e, ademais, não 
restringia o objeto da prova ao processo penal, possibilitando fosse ela 
produzida em processos não penais.No meu sentir, a redação restritiva do 
inc.XII do art.5º da Constituição é formalmente inconstitucional, por vício de 
competência e afronta ao processo legislativo.O art.3º da Emenda 
constitucional n.26, a qual convocou a Assembleia Nacional Constituinte, 
determinou que a votação das novas normas constitucionais seriam feitas 
em dois turnos, dependendo a aprovação da maioria absoluta da 
Assembleia. E, evidentemente, o Regimento Interno não previu - nem o 
poderia - que a Comissão de Redação pudesse mudar o sentido das 
normas aprovadas.Resta saber se o vício teria ficado superado pela 
promulgação. Tudo indica que não: assim como a sanção não sana o 
defeito de iniciativa, no tocante às normas infraconstitucionais, do mesmo 
modo parece-me que a promulgação, em bloco, não teve o condão de 
convalidar a norma, viciada pela competência e pela violação ao processo 
legislativo (votação em dois turnos).Penso até que a versão original poderia 
ser restabelecida a qualquer tempo por emenda do Congresso Nacional 
que, reconhecendo a inconstitucionalidade da norma - por infringência à 
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Emenda n. 26 -, não ficará vinculado pela imutabilidade das denominadas 
"cláusulas pétreas" (art.60, § 4º, IV CF). Mas certamente ao Poder Judiciário 
caberia declarar a inconstitucionalidade da regra indevidamente reescrita 
pela Comissão de Redação, suprimindo as palavras acrescidas, de acordo 
com as modalidades previstas no ordenamento para o controle da 
constitucionalidade. Nem seria essa a primeira vez que se discute a respeito 
da constitucionalidade de normas inseridas no próprio texto constitucional, 
mesmo que se trate de regras emanadas do Poder Constituinte originário.7 

 

É no mínimo estranho que inusitada manobra tenha passada despercebida 

por nossos ilustres parlamentares, pois, o dispositivo, aplicado sem exceções, de 

forma absoluta,termina por beneficiar criminosos. Ao Poder Legislativo cabe a 

formulação, discussão e aprovação de leis, as quais são pensadas para garantir 

proteção e segurança ao cidadão de bem e combater a criminalidade. Devem ser 

reguladas de acordo as demandas e anseios da sociedade por ele 

representada.Ressalte-se, portanto, quea manobra decompôs a vontade da maioria. 

 

2 Os direitos e garantias fundamentais não se prestam a servir de escudos 
protetivos para criminosos 

Para o bom entendimento deste tópico, deve-se ter como pressuposto que a 

dignidade humana não é um direito, pois não é o ordenamento jurídico, não é a 

Constituição que concede a dignidade. Todo ser humano possui dignidade e cabe 

ao ordenamento jurídico promover os meios necessários para a sua proteção. Os 

direitos que protegem e promovem a dignidade da pessoa humana são os 

chamados direitos fundamentais. Alguns direitos estão dispostos na Constituição, 

outros se expressam através de princípios emanados dela. Conclui-se então que 

não se deve analisar friamente um direito exposto explicitamente na Constituição, 

mas analisar cada dispositivo no caso concreto sem relegar outros direitos 

envolvidos que se expressam dispostos no texto constitucional ou através de 

princípios.  

Assim, é perfeitamente lícito e aceitável que se afaste a proteção deum 

direitofundamental na medida em que este seja proporcionalmenteinferior ao 

benefício ensejadopor outro.  

                                                           

7 O regime brasileiro das interceptações telefônicas Ada Pellegrini Grinover consultado em 
http://daleth.cjf.jus.br/revista/numero3/artigo16.htm em 07 de outubro de 2012 
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Entende Guilherme de Souza Nucci que quando a proteção constitucional da 

inviolabilidade de correspondência foi construída jamais teve por fim proteger a 

pessoa que comete crimes, mas sim o cidadão honesto, que não merece ter sua 

intimidade violada pelo Estado, gratuitamente. Nem mesmo a presunção de 

inocência pode aqui ser aplicada, pois esta garante primordialmente, que o ônus da 

prova é da acusação e não do acusado, não impedindo nem mesmo a prisão 

cautelar, como cotidianamente, decidem os tribunais pátrios.8 

É abundante na literatura jurídica o entendimento de que direitos e garantias 

individuais não devem servir de escudo para criminosos. É uma questão que não 

suscita maiores polêmicas.   

Na pronúncia do STJ: 

 

está muito em voga, hodiernamente, a utilização ad argumentandum 
tantum, por aqueles que perpetram delitos bárbaros e hediondos, dos 
indigitados direitos humanos. Pasmem, ceifam vidas, estupram, 
sequestram, destroem lares e trazem dor a quem quer que seja, por nada, 
mas depois, buscam guarida nos direitos humanos fundamentais. É verdade 
que esses direitos devem ser observados, mas por todos, principalmente, 
por aqueles que, impensadamente, cometem os censurados delitos, 
trazendo a dor aos familiares das vítimas.9 

 

Alexandre de Moraes leciona que: 

 

os direitos humanos fundamentais não podem ser utilizados como um 
verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas, nem tampouco 
como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil 
ou penal por atos criminosos, sob pena de total consagração ao desrespeito 
a um verdadeiro Estado de Direito. 10 

 

No mesmo sentido Guilherme de Souza Nucci 

 

Além disso, é preciso ponderar que os direitos e garantias individuais não 
são absolutos, nem foram idealizados ou estabelecidos para proteger 
criminosos. Seu sentido é a proteção contra os abusos indevidos do Estado 

                                                           

8 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 11 ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2012, p.556 
9 Cf. 6ª T., RHC nº 2.777-0/RJ, Rel. Min. PEDRO ACIOLI, Ementário STJ, nº 8/721.08 
10 MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. São 
Paulo: Altas, 2002, p.169 
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e não criar um escudo para dignificar o delito e seus praticantes. Daí por 
que a inviolabilidade de correspondência cederia espaço ao interesse maior, 
que é a garantia à segurança pública (art. 5º, caput, CF) e ao acerto das 
decisões do Poder Judiciário, evitando-se, a qualquer custo, o erro (art. 5º, 
LXXV, CF).11 

 

Importante ponderação vem da lavra de Marco Antonio de Barros 

 

Não concordo com a mantença da inviolabilidade quando se trate de apurar 
a ocorrência de um crime, notadamente se a revelação do conteúdo da 
correspondência ou da comunicação telegráfica for imprescindível para a 
revelação da verdade. Negar a realização de diligências investigatórias 
nesse sentido, com apoio no que afirma o dispositivo constitucional, por 
certo não traduz nenhum absurdo jurídico. Tal decisão certamente seria a 
mais cômoda, mas nem sempre a mais justa. Parece cristalino que a norma 
em comento tem por objetivo proteger a pessoa de bem, o cidadão comum, 
ou a intimidade deste retratada na correspondência ou na comunicação 
telegráfica. Por outra versão, não pode ser destinatário de tão acentuado 
direito quem tenha cometido, ou seja, suspeito de haver cometido um crime. 
Nenhuma lógica seria capaz de explicar o argumento de que inviolabilidade 
impede a legítima repressão estatal. A tanto ela não chega. 12 

 

Finalmente a incômoda questão proposta por, Fernando Capez 

 

seria mais importante proteger o direito do preso ao sigilo de sua 
correspondência epistolar, do qual se serve para planejar crimes, do que 
desbaratar uma poderosa rede de distribuição de drogas, que ceifa milhões 
de vidas de crianças e jovens? Certamente não. Não seria possível invocar 
a justificativa do estado de necessidade?13 

 

Não há, portanto, a menor possibilidade de se aceitar que direitos 

fundamentais possam ser usados como instrumento de proteção visando práticas 

deatos ilícitos. Ninguém pode, por exemplo, invocar a liberdade de manifestação do 

pensamento para difundir ideais racistas oudiscriminatórios. Os direitos 

fundamentais, por terem caráter público não podem servir de escudo para proteger 

as ações ilícitas. Foram propostos para o cidadão de bem e vinculam-se à obrigação 

de comportamentos de acordo com os valores da sociedade e quando em aparente 

conflito deve-se buscar a harmonia das normas com os intentos precípuos da 
                                                           

11NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2012, p.555 
12BARROS, Marco Antonio. A busca da verdade no processo penal. 3ª ed. São Paulo: EditoraRevista 
dos Tribunais, 2011, p. 226 
13 CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p.307. 
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Constituição, graduar os valores em análise, e eleger aquele que melhor abrigue a 

sociedade e o Estado Democrático de Direito.  

 

3 Os direitos fundamentais não são absolutos, podendo ceder em 
circunstâncias excepcionais 

Um direito fundamental é limitado por outro. A limitabilidade é uma 

característica dos direitos fundamentais. Há sempre que se ponderar os direitos 

fundamentais quando em conflito aparente. Havendo concorrência entre direitos 

fundamentais deve-se harmonizá-los, sopesando os princípios da máxima 

efetividade e da mínima restrição, o que nem sempre é possível. Não sendo possível 

a harmonização, um direito deverá ceder em favor do outro. É o que a doutrina 

nomina de principio da razoabilidade e ponderação de interesses. 

Segundo o STF  

 

não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se 
revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse 
público ou exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades 
legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos 
estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, 
desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição. O 
estatuto constitucional das liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico 
a que estas estão sujeitas - e considerado o substrato ético que as informa - 
permite que sobre elas incidam limitações de ordem jurídica, destinadas, de 
um lado, a proteger a integridade do interesse social e, de outro, a 
assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito 
ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com 
desrespeito aos direitos e garantias de terceiros. 14 

 

O STJ se manifestou da seguinte forma: 

 

Não há falar em sobreposição de um direito fundamental sobre outro. Eles 
devem coexistir simultaneamente. Havendo aparente conflito entre eles, 
deve o magistrado buscar o verdadeiro significado da norma, em harmonia 
com as finalidades precípuas do texto constitucional, ponderando entre os 
valores em análise, e optar por aquele que melhor resguarde a sociedade e 
o Estado Democrático. Os direitos e garantias fundamentais, por possuírem 
característica essencial no Estado Democrático, não podem servir de esteio 
para impunidade de condutas ilícitas, razão por que não vislumbro 
constrangimento ilegal na captação de provas por meio da quebra do sigilo 

                                                           

14 MS 23.452 Rel. Min. Celso de Mello. 
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de correspondência, direito assegurado no art. 5º, XII, da CF, mas que não 
detém, por certo, natureza absoluta 15 

 

Neste sentido, o ensino de Ada Pellegrini Grinover 

 

os direitos do homem não podem ser entendidos de forma absoluta. Assim, 
o princípio da convivência das liberdades deve ser respeitado de modo a 
não se tornar danoso à ordem pública e às liberdades alheias. 16 

 

Postas as considerações acima, quando o art. 5º, inc. XII preceitua ser 

“inviolável o sigilo da correspondência” e o caput deste mesmo artigo garante “a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade”tem-se, claramente, um conflito aparente de direitos ou garantias 

fundamentais: de um lado o direito ao sigilo da correspondência e do outro o direito 

à segurança. (grifamos) 

Segundo a lição do mestre Alexandre de Moraes 

 

quando houver conflito entre dois ou mais direitos ou garantias 
fundamentais, o intérprete deve utilizar-se do princípio da concordância 
prática ou da harmonização, de forma a coordenar e combinar os bens 
jurídicos em conflito, evitando o sacrifício total de uns em relação aos 
outros, realizando uma redução proporcional do âmbito de alcance de cada 
qual (contradição de princípios), sempre em busca do verdadeiro significado 
da norma e da harmonia do texto constitucional com a sua finalidade 
precípua 17 

 

É a lição de Guilherme de Souza Nucci 

 

Deixar de abrir a correspondência de um suspeito de crime, somente 
porque se está seguindo cegamente o disposto na Constituição Federal 
seria privilegiar uma norma constitucional em detrimento a outras. Descobrir 
o verdadeiro culpado de um crime elimina a possibilidade de se punir um 
inocente, algo que, muitas vezes, ocorre no sistema penal brasileiro, 
situação com a qual devemos demonstrar séria preocupação. Pode-se 
aplicar a teoria da proporcionalidade como sustentam alguns, mas cremos 

                                                           

15 STJ – HC 93874/DF, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJE, 2/8/2010. 
16GRINOVER, Ada Pellegrini; FERNANDES, Antonio Scarance; GOMES, Antonio Magalhaes. As 
nulidades no processo penal.6ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. 
17MORAES, Alexandre de. Provas ilícitas e proteção aos direitos humanos fundamentais. Boletim 
Ibccrim Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, v. 63, 1998 
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que nem é preciso que dela se use mão. Não se trata de pondera qual bem 
jurídico é importante – se a intimidade, a inviolabilidade da correspondência 
e da vida privada ou a segurança pública e o interesse em punir criminosos 
- mas sim de garantir a perfeita harmonia entre os princípios, direitos e 
garantias constitucionais. Um direito não deve sobrepujar outro em hipótese 
alguma, pois inexiste hierarquia entre eles, mormente quando todos estão 
previstos na Constituição Federal. Deve o aplicador da lei ajustar um ao 
outro, compreendendo o exato espírito da norma e o seu alcance.18 

 

Até mesmo o direito à vida, bem maior do ser humano, direito fundamental e 

irrenunciável, encontra limitações quando em confronto com outros interesses. 

Prova é que a Constituição prevê a possibilidade da pena de morte em situação de 

guerra. Lei ordinária concede a autorização para a prática de aborto, em casos de 

estupro ou risco de morte na gestação. Há ainda situações previstas em lei 

ordinária, onde a vítima pode cometer o crime de homicídio contra seu agressor. 

São os casos da legítima defesa ou o estado de necessidade, por exemplo.  

A liberdade, direito fundamental assegurado expressamente pela 

Constituição, também não se reveste de caráter absoluto, pois a despeito do direito 

de ir e vir, da autodeterminação, o Estado detém o monopólio do direito de restringir, 

punir ou de exigir compulsoriamente a prática ou a omissão de alguma conduta em 

defesa da sociedade.  

Nas palavras de Capez o jus puniendi é  

 

uma manifestação da soberania de um Estado, consistente na prerrogativa 
de se impor coativamente a qualquer pessoa que venha a cometer alguma 
infração penal, desrespeitando a ordem jurídica vigente e colocando em 
perigo a paz social.19 

 

Nosso ordenamento possibilita inclusive a prisão cautelar decretada antes 

mesmo do trânsito em julgado do processo criminal, evidentemente estando 

presentes todos os pressupostos de admissibilidade, bem como os requisitos legais. 

A garantia da inviolabilidade do domicílio, também direito fundamental, sofre 

restrições em casos específicos, nas hipóteses previstas no texto constitucional: 

                                                           

18NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 11 ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2012, p.557 
19 CAPEZ, Fernando. Execução Penal. 13 ed. São Paulo: Editora Damásio de Jesus, 2007,p.16. 



12 

 

consentimento do titular do direito, cumprimento de ordem judicial, prestação de 

socorro, desastre ou flagrante delito. 

Denílson Feitoza explica que 

 

o direito processual penal é certamente o ramo jurídico que intervém nos 
direitos fundamentais da pessoa humana, individualmente considerados, da 
maneira mais terrível, concreta direta e inesperada.20 

Por que razão a inviolabilidade de correspondência não comportaria exceções 

e não cederia em confronto com outros direitos fundamentais? Por que motivo 

aviolação das comunicações telefônicas é exceção à regra de inviolabilidade? 

Segundo o Prof. José Carlos Barbosa Moreira, não existe nenhum motivo 

plausível para que se admita a quebra do sigilo telefônico e que não se admita a 

quebra dos sigilos da correspondência e das comunicações telegráficas. 

 

Não é fácil perceber a razão de política legislativa capaz de justificar a 
disciplina heterogênea da matéria no tocante, por um lado, àscomunicações 
telefônicas e, por outro, aos demais tipos de comunicação. Soa 
extravagante que se possa outorgar ao órgão judicial o poder de autorizar 
uma interceptação telefônica, e a mesma providência seja, ao contrário, 
inadmissível no que respeita a uma carta ou a um telegrama. Se dois 
membros de uma quadrilha conversam por telefone, existirá a possibilidade 
de escutar o que dizem, sem que eles saibam; mas, se um envia ao outro 
folha de papel, não haverá meio lícito de descobrir o que nela foi escrito, a 
menos que o próprio destinatário faça a cortesia de revelá-lo.... O mínimo 
que cabe dizer é que o legislador constituinte revelou aí estranho amor pelo 
paradoxo. 21 

 

Considerações finais 

Cotidianamente tomamos ciência pelos jornais, revistas, rádios e a televisão 

de decisões judiciais determinando a quebra do sigilo bancário, fiscal ou telefônico 

de alguém. 

Nosso ordenamento admite, por exemplo,  

 

                                                           

20 FEITOZA. Denílson, Direito processual penal: teoria, crítica e práxis. 5ª ed. Niterói: Impetus. 2008   
21MOREIRA, José Carlos Barbosa. A Constituição e as provas ilicitamente obtidas. Temas de Direito 
Processual. Sexta Série. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 117. Também publicado na Revista Forense 
volume 337, p. 131. 
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a devassa da correspondência feita pelo mandatário, nos limites do 
mandato; pelo administrador judicial em relação às correspondências 
comerciais endereçadas ao falido (art. 22, III, d, Lei 11.101/2005); pelo 
diretor da prisão, no que diz respeito à correspondência dirigida a preso; 
pela autoridade judicial ou policial, no tocante à correspondência destinada 
ao acusado ou em seu poder, quando há suspeita de que o conhecimento 
de seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato (art. 240, § 1º, f, CPP); 
pelos pais ou tutor em relação à correspondência dos menores sob o poder 
familiar ou tutela; pelo curador, no que respeita à correspondência dirigida a 
interdito, por incapacidade absoluta.22 

 

Sobre a violação do sigilo de correspondência dos detentos, entende, por 

exemplo, Adeildo Nunes, Juiz da 1º Vara de Execuções Penais de Pernambucoque: 

De forma sábia, porém, esta mesma norma prevê que o diretor de qualquer 
estabelecimento prisional pode suspender e até restringir a circulação de 
correspondências no âmbito prisional, desde que incidam fortes indícios de 
que o seu teor possa comprometer a segurança interna da prisão, exigindo-
se, todavia, que o faça de forma motivada e com absoluto controle judicial. 
23 

 

Da mesma forma o STF, no HC nº 70.814-5/SP, relator o Ministro Celso de 
Mello: 

 

E M E N T A: HABEAS CORPUS - ESTRUTURA FORMAL DA 
SENTENÇAE DO ACÓRDÃO - OBSERVANCIA - ALEGAÇÃO DE 
INTERCEPTAÇÃO CRIMINOSA DE CARTA MISSIVA REMETIDA POR 
SENTENCIADO - UTILIZAÇÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS NÃO 
AUTENTICADAS - PRETENDIDA ANALISE DA PROVA - PEDIDO 
INDEFERIDO.  

(...) A administração penitenciaria, com fundamento em razoes de 
segurança pública, de disciplina prisional ou de preservação da ordem 
jurídica, pode, sempre excepcionalmente, e desde que respeitada a norma 
inscrita no art. 41, parágrafo único, da Lei n. 7.210/84, proceder a 
interceptação da correspondência remetida pelos sentenciados, eis que a 
cláusula tutelar da inviolabilidade do sigilo epistolar não pode constituir 
instrumento de salvaguarda de praticas ilícitas. – O reexame da prova 
produzida no processo penal condenatório não tem lugar na ação 
sumaríssima de habeas corpus. 24 

 

                                                           

22 PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. 10ª ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2011, p. 365 

23 NUNES, Adeildo. Correspondência nos presídios. 22.03.2004 - Disponível na internet: 
http://www.ibccrim.org.br> Acessado em 23.07.2004. 
24 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – 1ª. HC 70814 –RJ, Relator Min. Celso de Mello, disponível em 
<http://www.stf.gov.br/inteiro teor de acórdãos>. Acesso em: 20/03/2009. 
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E ainda o comentário do Delegado da Polícia Civil do Distrito Federal Miguel 
Lucena: 

 

Temos que o procedimento adotado fundamenta-se em razões fáticas, 
jurídicas e lógicas, eis que a norma constitucional que assegura a 
inviolabilidade do sigilo epistolar não foi editada para expor os agentes 
auxiliares da Justiça Criminal e a comunidade à vulnerabilidade resultante 
de práticas ilícitas, tais como motim e arrebatamento de presos, ajustadas 
quase sempre por meio de correspondências. O próprio Mirabete, logo em 
seguida, cita a processualista Ada Pellegrini Grinover, na obra “Liberdades 
públicas e processo penal” (São Paulo, Saraiva, 1976, p. 306), para quem 
“as liberdades públicas não são mais entendidas em sentido absoluto, em 
face da natural restrição resultante do princípio de convivência das 
liberdades, pelo qual nenhuma delas pode ser exercida de modo danoso à 
ordem pública e às liberdades alheias”. Conforme Grinover, “nessa ordem 
de ideias deve ser considerada a inviolabilidade do sigilo de 
correspondência e das comunicações telegráficas e telefônicas, com vistas 
à finalidade ética ou social do exercício do direito que resulta da garantia; 
tutela desta natureza não pode ser colocada para a proteção de atividades 
criminosas ou ilícitas.25 

 

Ora, se a Constituiçãonão distingue em momento algum, detentos de não 

detentos, não cabe ao intérprete distingui-los, seguindo as boas regras de 

hermenêutica, consagrada em nosso ordenamento jurídico.  

Se, de acordo com o STF, conforme visto no HC nº 70.814-5/SP acima, a 

administração penitenciaria, com fundamento em razões de segurança pública, de 

disciplina prisional ou de preservação da ordem jurídica, pode, sempre 

excepcionalmente, proceder a interceptação da correspondência remetida pelos 

sentenciados, é óbvio e coerente que na busca domiciliar, quando fundadas razões 

a autorizarem, é lícito apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou 

em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa 

ser útil à elucidação do fato.  

Aplica-se em ambos os casos o mesmo princípio: a cláusula tutelar da 

inviolabilidade do sigilo epistolar não pode constituir instrumento de salvaguarda de 

práticas ilícitas.  

                                                           

25 LUCENA, Miguel. O sigilo de correspondência do preso versus a segurança da comunidade. Site 
do Curso de Direito da UFSM. Santa Maria-RS. Disponível em 
:http://www.ufsm.br/direito/artigos/execucao-penal/sigilo_correspondencia.htm> acesso em 
25/10/2012. 
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Além de que, qual seria a lógica e coerência de se violar o direito de liberdade 

do criminoso, mas permitir que continue trazendo dano à sociedade, mesmo 

encarcerado, escudado em direitofundamental que garante a inviolabilidade à 

intimidade? Vê-se diariamente na mídia notícias que organizações criminosas agem 

dentro dos presídios no comando de seus negócios ilícitos, ordenando a prática de 

crimes como execuções, sequestros, fugas, tráfico de drogas, etc. 

Data vênia, com todo reconhecimento que merece a Prof.ª Ada Pellegrini, sua 

posição é colidente. Conforme já exposto acima, por um lado sustenta que a 

disposição constitucional abre uma única exceção, para as comunicações 

telefônicas, e entende que com relação às demais formas indicadas pela 

Constituição (correspondência, dados e comunicações telegráficas) a inviolabilidade 

se torna absoluta retirando a eficácia de dispositivos como o art. 240, § 1º, do 

Código de Processo Penal.  

Por outra via sustém que as liberdades públicas não são mais entendidas em 

sentido absoluto, em face da natural restrição resultante do princípio de convivência 

das liberdades, pelo qual nenhuma delas pode ser exercida de modo danoso à 

ordem pública e às liberdades alheias e que nessa ordem de ideias deve ser 

considerada a inviolabilidade do sigilo de correspondência e das comunicações 

telegráficas e telefônicas. 

Ademais, com todo respeito, se a eminente professora entender que a 

disposição constitucional garante a inviolabilidade absoluta da correspondência, 

retirando a eficácia do dispositivo do art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal, 

artigos dispostosem lei ordinária também perderia sua eficácia, como os que 

disciplinam os casos de aborto, fruto de gestação produzida por estupro (art. 128, II, 

CP), ou ainda a morte do agressor nos casos de legítima defesa (art. 25, CP), entre 

outros exemplos, já que o direito à vida é inviolável, inviolabilidade esta assegurada 

na Constituição Federal.  

Pelas razões expostas, concordamos com a posição do Prof. Guilherme de 

Souza Nucci por entendê-la mais coerente e lógica.  

Afirma por um lado 
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Segundo pensamos, nenhum direito ou garantia fundamental é absoluto. 
Fosse assim e haveríamos de impedir, terminantemente, que o diretor de 
um presídio violasse a correspondência dirigida a um preso, ainda que se 
tratasse de ardiloso plano de fuga, pois a “inviolabilidade de 
correspondência” seria taxativa e não comportaria exceção alguma na 
Constituição Federal. Nem mesmo poderia devassar a correspondência 
para saber se, no seu interior, há drogas, o que configura um despropósito. 
26 

 

E por outro lado mantendo a coerência  

 

Assim, quando a lei ordinária estabelecer proteção a determinados direitos, 
que também possuem fundamento constitucional (como vida, segurança, 
propriedade, entre outros), deve-se considerar possível a violação da 
correspondência. Não se poderia conceber num Estado Democrático de 
Direito que um criminoso utilizasse, como manto protetor, para a prática de 
seus delitos o art. 5º, XII, da CF. Seria esdruxulo o ordenamento jurídico 
que desse proteção ao crime em detrimento da segurança e da paz 
publicas. 27 

 

Do exame da doutrina e da jurisprudência citadas nesse trabalhoconclui-se 

que o entendimento de parte da doutrina na direção de se ter por revogado, 

tacitamente, o art. 240, § 1°, f, do Código de Processo Penal, amparado no 

argumento de que a Constituição Federal tornou inviolável, sem exceções, é 

equivocado e insustentável.  

Ponderando entre os valores em análise, conclui-se que no aparente conflito 

entre a inviolabilidade do sigilo da correspondência e o direito à segurança, deve 

prevalecer dentro das normas de ponderação e razoabilidade, em harmonia com os 

desígnios precípuos do texto constitucional a permissão para, na busca domiciliar, 

quando fundadas razões a autorizarem, a apreensão das cartas, abertas ou não, 

destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o 

conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato, por melhor 

resguardar a sociedade e o Estado Democrático de Direito.  

Eis que, o interesse público se sobrepondo ao particular, deve ser tutelado 

com uma acuidade maior. É incontroverso que o sigilo à correspondência é direito 

                                                           

26NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 11 ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2012, p. 556 
27NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 11 ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2012, p. 557 
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fundamental, porém, não irrestrito, havendo conjunturasextraordinárias que 

comportam exceções dentro dos limites legais. 
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