
 Sugestões do Departamento de Polícia Federal: 

 

Art. xº A prestadora do SMP/SMC/SMGS se obriga a disponibilizar 
gratuitamente, os recursos tecnológicos e equipamentos que permitam a suspensão de sigilo 
de telecomunicações determinada por Autoridade Judiciária, dos terminais móveis locais 
habilitados por seus clientes, independente da área de serviço em que se encontre ativo e 
das estações móveis visitantes ativas na sua área de prestação. 

 
§ 1º A suspensão do sigilo de telecomunicações, implicará no 

atendimento das seguintes funcionalidades, dentre outras determinadas pela Autoridade 
Judiciária: 

I - identificação e endereço completos do assinante; 
II -  extratos detalhados contendo ligações efetuadas e/ou recebidas 

pela estação móvel, identificando-se o número chamado e ou recebido, o horário e a data da 
ligação, além do ponto exato em que se encontrava ativo no momento das ligações, 
relativas aos últimos 60 meses; 

III - interceptação e gravação, do áudio das ligações efetuadas e 
recebidas pela estação móvel, independente da área de serviço em que se encontre ativa. 

IV - disponibilização em tempo real, das funcionalidades elencadas 
nos itens anteriores, inclusive no tocante à identificação do ponto geográfico exato da área 
de prestação em que a estação móvel local ou visitante, esteja ativada.   

 
§ 2º O Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça e as 

Polícias Judiciárias Estaduais, deverão indicar os equipamentos e softwares que melhor 
atendam as necessidades operacionais de interceptação, os quais deverão ser desenvolvidos 
e/ou adquiridos e disponibilizados gratuitamente pelas prestadoras do SMP/SMC/SMGS e 
instalados em local indicado pelas autoridades policiais. 

 
§ 3º Sempre que necessário e objetivando atender à evolução 

tecnológica, mediante indicação das Polícias Judiciárias da União e dos Estados, as 
prestadoras deverão atualizar os equipamentos e softwares utilizados para a suspensão do 
sigilo de telecomunicações. 

 
§ 4º Os custos decorrentes do cumprimento do disposto neste artigo, 

serão absorvidos pelas prestadoras, por meio da própria exploração do serviço, sem nenhum 
direito a ressarcimento ou indenização por parte da ANATEL ou do poder público. 

Art. yº A prestadora deverá exigir a identificação e endereço 
completos dos usuários dos planos de serviços pré-pagos, mantendo cadastro atualizado dos 
mesmos. 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 

A interceptação de comunicações telefônicas, para uso em 
investigação criminal e em instrução processual, depende sempre de ordem judicial, e 
objetiva propiciar ao Estado, o Direito de obter provas para demonstrar a existência de um 
ilícito penal. 



O Estado, no exercício do “Jus puniendi”, deve sempre que possível, 
provar o crime, apontando a autoria e materialidade delituais, a fim de formar a opinium 
delictum do órgão do Ministério Público, encarregado de promover a Ação Penal. 

Assim, a interceptação telefônica, nos termos previstos na lei 
9.296/96, coloca em posição superior o interesse Estatal nas investigações criminais, sobre 
o direito constitucional à intimidade, também resguardado constitucionalmente. 

Está claro, que ao permitir a interceptação das comunicações 
telefônicas, o legislador pátrio, fez prevalecer o interesse social e coletivo, sobre o direito 
individual. 

Em todas as suspensões judiciais de interceptação telefônica, está 
presente o interesse público na apuração dos crimes. 

As empresas prestadoras dos serviços de telecomunicações, exercem 
atividade concedida pelo poder público federal, nos limites e condições estabelecidos pelas 
normas legais e regulamentares. 

Os serviços de telecomunicações, embora concedidos pela União, 
continuam sendo públicos e exercidos nos interesses da coletividade. 

Por estas razões, é mais do que legítimo exigir das empresas 
prestadoras dos serviços de telecomunicações, a disponibilização gratuita dos equipamentos 
e softwares necessários à suspensão do sigilo telefônico, bem como a atualização dos 
mesmos em função dos avanços tecnológicos e das necessidades técnico-operacionais dos 
organismos policiais. 

Em virtude da grande expansão dos serviços telefônicos, 
notadamente os serviços móveis celulares e da ampliação do número de empresas 
prestadoras destes serviços, passou a exigir-se um detalhamento e explicitamento maior dos 
dispositivos relativos ao assunto, nos regulamentos das telecomunicações, a fim de se evitar 
diversidade de interpretações sobre os mesmos e recusa ou retardamento no cumprimento 
das ordens judiciais. 

Os órgãos policiais, no cumprimento das atribuições previstas na lei 
9.296/96, atualmente tem tido diversas dificuldades na operacionalização deste tipo de 
diligência, em função de óbices colocados por dirigentes de algumas prestadoras dos 
serviços de telefonia. 

Dentre estas dificuldades, poderíamos ressaltar a falta de 
identificação dos usuários dos serviços móveis pré-pagos, que acaba por inviabilizar muitas 
das investigações policiais e a alegada impossibilidade técnica de interceptação de áudio, 
apresentada por algumas empresas prestadoras do SMC. 

Além disso, nas invetigações relacionadas aos crimes de extorsão 
mediante seqüestro, a impossibilidade de se apontar com exatidão, o ponto geográfico exato 
onde o terminal celular utilizado pelo criminoso se encontra ativo, acaba por frustrar a sua 
localização e conseqüente prisão. 

A exigência de disponibilização gratuita dos equipamentos e 
tecnologias necessários à interceptação telefônica, representa um custo infinitamente 
pequeno para as empresas prestadoras, ante as receitas obtidas com a concessão pública e 
ademais não afetará o equilíbrio  de suas finanças, porque permite que os custos de sua 
efetivação, sejam absorvidos pelas receitas obtidas pela exploração dos serviços à sua 
clientela. 

Face a estes argumentos, é que se apresenta a minuta de artigos a 
serem inseridos no novo regulamento do Serviço Móvel Pessoal, sucedâneo do Serviço 
Móvel Celular e pleiteia-se da ANATEL, o apoio necessário à implementação das 
sugestões ora encaminhadas, pois objetivam precipuamente, o resguardo do interesse 
público.  


