
 

 
 
 

    TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
                    CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
  
  
PROJETO DE  P R O V I M E N T O  Nº  29/2008 
  
  

EMENTA: dispõe sobre o procedimento 
de interceptações telefônicas ou de 
dados informáticos e telemáticos, a ser 
adotado pelos Magistrados de primeira 
instância. 

  
  
  
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA, Des. José Fernandes 

de Lemos, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e  

  

Considerando constituir atribuição da Corregedoria Geral da 

Justiça a edição de Provimento, com o escopo de esclarecer e 

orientar a execução dos serviços judiciais, consoante estabelece o 

art. 9o, inciso II, do Regimento Interno da Corregedoria Geral da 

Justiça; 

  

Considerando que a Resolução nº 59, de 09 de setembro de 

2008, do Conselho Nacional de Justiça, disciplinou e uniformizou 

as rotinas visando ao aperfeiçoamento do procedimento de 

interceptação de comunicações telefônicas e de sistemas de 

informática e telemática nos órgãos jurisdicionais do Poder 

Judiciário, a que se refere a Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996; 

  



Considerando que o art. 18, da mesma Resolução nº 59/2008-

CNJ, estabeleceu que, mensalmente, os Juízos investidos de 

competência criminal deverão informar às Corregedorias dos 

respectivos Tribunais, preferencialmente pela via eletrônica, em 

caráter sigiloso, a quantidade de interceptações em andamento; a 

quantidade de ofícios expedidos às operadoras de telefonia, bem 

como que as Corregedorias dos respectivos Tribunais deverão 

comunicar à Corregedoria Nacional de Justiça, até o dia 10 do mês 

seguinte ao de referência, os dados enviados pelos juízos 

criminais. 

  

Considerando o imperativo constitucional determinante da 

preservação da privacidade, inviolabilidade e sigilo das 

correspondências e demais comunicações, previsto no artigo 5°, 

inciso XII, da Constituição Federal;  

  

Considerando, enfim, a necessidade de esta Corregedoria Geral 

de Justiça instituir controle através de banco de dados próprio 

acerca das interceptações telefônicas e de dados informáticos e 

telemáticos, com anotação de informações eletrônicas que adotem 

mecanismo de segurança com certificação digital; 

  

R E S O L V E: 

  

Art. 1º - Determinar aos Magistrados de primeira instância que 

observem rigorosamente as disposições constantes da Lei nº 

9.296/96, e, subsidiariamente, o disposto na Resolução nº 

59/2008-CNJ, no procedimento jurisdicional de interceptações 

telefônicas ou de dados informáticos e telemáticos. 

  



Parágrafo único – Nos termos do artigo 2º, parágrafo único, da Lei 

nº 9.296/96, a indicação ou qualificação dos investigados pode ser 

dispensada diante de impossibilidade manifesta, devidamente 

justificada pela autoridade policial ou pelo Ministério Público. 

  

Art. 2º- Nos termos do artigo 18 da Resolução nº 59/2008-CNJ, os 

Magistrados com competência criminal deverão informar à 

Corregedoria Geral de Justiça, até o dia cinco de cada mês, por 

meio eletrônico, em caráter sigiloso, as interceptações 

determinadas no mês de referência anterior com as seguintes 

especificações: 

  

I-  a quantidade de interceptações deferidas no mês anterior; 

II- a quantidade de ofícios expedidos às operadoras de telefonia 

ou provedores de Internet. 

 

Parágrafo único – Os Juízes que atuam em comarcas não dotadas 

de sistema de gerenciamento processual informatizado também 

deverão remeter as informações exigidas neste Provimento 

através da Internet, não sendo admitido o envio de dados por 

meio impresso.  

 

Art. 3º- As decisões que deferirem interceptações telefônicas ou 

de dados informáticos ou telemáticos devem especificar o prazo de 

validade da ordem judicial respectiva, que não deve ser superior a 

quinze dias, prorrogáveis mediante nova decisão judicial. 

 

Parágrafo único - A Corregedoria Geral da Justiça, com base no 

artigo 9º do seu Regimento Interno, avisa e orienta os Juízes de 



primeira instância que detêm competência criminal quanto ao 

seguinte: 

 

I- nos termos decididos no julgamento do Habeas Corpus nº 

85575/SP, o Supremo Tribunal Federal admite a 

possibilidade de prorrogação do prazo das interceptações, 

nos seguintes termos: “persistindo os pressupostos que 

conduziram à decretação da interceptação telefônica, 

não há obstáculos para sucessivas prorrogações, 

desde que devidamente fundamentadas, nem ficam 

maculadas como ilícitas as provas derivadas da 

interceptação”, (DJ 16-03-2007 PP-00043. EMENT VOL-

02268-03 PP-00413);  

II- que contem o prazo de validade das decisões judiciais a 

partir da data da efetiva interceptação, e não da data da 

concessão ou de entrega do ofício ou mandado à autoridade 

policial ou oficial de justiça. 

  

Art. 4º- Os Juízes de Direito de primeira instância, titulares ou 

substitutos, com competência criminal devem conceder a um 

único funcionário do Juízo, de sua confiança, atribuição funcional 

para acessar os autos dos processos ou inquéritos nos quais tenha 

havido determinação de interceptações telefônicas ou de dados 

informáticos ou telemáticos. 

 

Art. 5º- As correspondências eletrônicas tratadas neste 

Provimento deverão ser remetidas para o endereço eletrônico que 

será fornecido, em caráter sigiloso, pela Corregedoria Geral de 

Justiça para cada Juiz que detenha competência criminal. 

  



§ 1º– O Departamento de Informática providenciará os meios 

necessários à criptografia das mensagens enviadas pelos Juízes, 

com adoção do método da certificação digital, visando garantir a 

segurança e o sigilo no transporte telemático dos e-mails.  

  

§ 2º- O Departamento de Informática deverá criar o endereço 

eletrônico de que trata este Provimento, o qual será administrado 

exclusivamente pela Corregedoria Geral de Justiça, mediante a 

preservação do sigilo dos dados respectivos, bem como o 

mecanismo de senha individual e secreta.  

  

Art. 6º- Revogam-se as disposições em contrário. 

  

  

Recife, 18 de setembro de 2008. 

  

José Fernandes de Lemos  
Corregedor Geral de Justiça 


