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Ao Excelentíssimo Senhor  
Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras 
Procurador Geral da República 
 
 
 

Senhor Procurador Geral da República, 

 

 

Com meus cumprimentos, como Presidente da Frente Parlamentar da Segurança 

Pública na Câmara dos Deputados, venho rogar a Vossa Excelência providência junto ao 

Supremo Tribunal Federal para a declaração de inconstitucionalidade de dispositivo que 

constitui um grave retrocesso e inconcebível empecilho para o combate ao crime no Brasil, 

mas que, infelizmente, teve o veto derrubado pelo Congresso Nacional. 

 

Trata-se do § 4º do art. 8º-A da Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, inserido pelo 

art. 7º do Projeto de Lei nº 6.341, de 2019 (nº 10.372/18 na Câmara dos Deputados). 

 

O referido dispositivo prevê que a captação ambiental feita por um dos 

interlocutores sem o prévio conhecimento da autoridade policial ou do Ministério Público 

somente poderá ser utilizada em matéria de defesa. 

 

Sua Excelência o Presidente da República, ao vetar o regramento, trouxe 

importante consideração sobre o efeito nefasto da norma, asseverando que: 

  

“... contraria o interesse público uma vez que uma prova não deve ser 

considerada lícita ou ilícita unicamente em razão da parte que beneficiará, 

sob pena de ofensa ao princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da 

cooperação entre os sujeitos processuais, além de se representar um 

retrocesso legislativo no combate ao crime. Ademais, o dispositivo vai de 

encontro à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que admite 

utilização como prova da infração criminal a captação ambiental feita por um 

dos interlocutores, sem o prévio conhecimento da autoridade policial ou do 

Ministério Público, quando demonstrada a integridade da gravação (v. g. Inq-



QO 2116, Relator: Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão: Min. Ayres Britto, 

publicado em 29/02/2012, Tribunal Pleno).” 

 

O Brasil, por meio da operação Lava-jato, viveu um marco em sua história no 

maior combate a crimes cometidos por membros dos Poderes da República, tendo a 

captação sido necessária para a elucidação de muitos dos casos, e avanços como esse não 

podem ser contidos por uma norma flagrantemente inconstitucional. 

 

Vale, ainda, destacar o gravíssimo cenário que essa regra gerará ao tornar 

praticamente inviável a vítimas de crimes como extorsão ou violência doméstica reunir meios 

de prova para denunciarem os infratores. 

 

Portanto, urge a necessidade de pronta providência de Vossa Excelência, para 

que essa norma não tenha lugar no ordenamento jurídico pátrio. 

 

Grato pela atenção dispensada, aguardo a análise e atendimento ao pleito aqui 

registrado. 

 

Atenciosamente, 

 
 

 

 

 

 

 

CAPITÃO AUGUSTO 
Deputado Federal - PL/SP 

Presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública 
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