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Nos últimos anos, denúncias de espionagem empresarial e ações policiais tornaram visível a 
disseminação dos grampos telefônicos no Brasil. Agora, o Legislativo quer criar regras mais 
duras para coibir essa prática e controlar a venda de equipamentos de escuta. 
 
Dois anteprojetos de lei oriundos da CPI das Escutas Telefônicas Clandestinas pretendem 
aumentar a punição para quem fizer grampo sem autorização judicial e impor limites para a 
utilização desse recurso de maneira legal. 
 
O relatório final da CPI, votado na semana passada, sugere que a produção, venda e 
importação de equipamentos de escuta sejam condicionadas à autorização pela Anatel. A 
aquisição só poderia ser feita por órgãos públicos autorizados a fazer interceptações 
telefônicas. Apresentado em paralelo ao relatório, um anteprojeto de lei do presidente da CPI, 
Marcelo Itagiba (PMDB-RJ), aborda a mesma questão e prevê pena de reclusão por até oito 
anos. "O objetivo é limitar a ação do Estado sobre o cidadão", afirma o parlamentar. 
 
Itagiba também propõe que a gravação de imagens e a captação de som ambiente só possam 
ser feitas quando, numa investigação criminal, não for possível realizar escuta telefônica. De 
acordo com ele, essas restrições não valem para uma investigação feita pelo cidadão comum 
dentro de sua própria casa. "Nesse caso, não se está invadindo a intimidade de ninguém", diz. 
 
O anteprojeto toca em outro ponto delicado ao sugerir que ligações protegidas por criptografia 
possam ser acessadas por autoridades- ideia que as empresas que oferecem esses serviços 
rejeitam. A Anatel, nesse caso, seria o depositário das chaves de criptografia.  
 
A CPI foi criada em 2007 para apurar denúncias de que ministros do Supremo Tribunal Federal 
(STF) teriam sido alvo de grampos. A comissão ganhou relevância no ano passado com a 
Operação Satiagraha, que apura acusações de crimes financeiros que teriam sido cometidos 
pelo banqueiro Daniel Dantas e o investidor Naji Nahas, entre outros. O uso de escutas pelo 
delegado da Polícia Federal Protógenes Queiroz despertou polêmica.  
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