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RESUMO: O processo penal se utiliza das obtenções de provas realizadas licitamente e 

isso inclui a interceptação de dados telemáticos. A interceptação telemática é o 

procedimento que produz prova de documento eletrônico. Com o aumento do uso de 

equipamentos eletrônicos e de uso da internet, a interceptação telemática ganhou mais 

espaço e utilidade. O procedimento de busca e apreensão de celulares pela polícia é uma 

interceptação telemática com autorização judicial. A interceptação telemática realizada 

ilegalmente e sem autorização é crime. O WhatsApp, como aplicativo de troca de 

mensagens foi alvo de diversos bloqueios pela justiça na tentativa desta de receber dados 

dos investigados de processos sob segredo de justiça. O WhatsApp utiliza-se da 

criptografia ponta-a-ponta para manter as mensagens sob sigilo. A privacidade dos 

usuários é importante de ser respeitada. O requerimento da justiça não pode ser ignorado. 

PALAVRAS-CHAVE: Interceptação Telemática - crime – WhatsApp – criptografia. 



 

 

ABSTRACT: Criminal proceedings are used to obtain legal evidence and this includes 

the interception of telematic data. Telematic interception is the procedure that produces 

electronic document proof. With the increase in the use of electronic equipment and 

Internet use, telematic interception has gained more space and usefulness. The procedure 

for the search and seizure of mobile phones by the police is a telematic interception with 

judicial authorization. Telematic interception carried out illegally and without 

authorization is a crime. WhatsApp, as a messaging application, has been the target of 

several blocks for justice in its attempt to receive data from those investigated in court 

proceedings. WhatsApp uses end-to-end encryption to keep messages private. User 

privacy is important to be respected. The request for justice can not be ignored. 

KEY-WORDS: telematic interception - crime - WhatsApp - encryption. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

O presente trabalho de conclusão de curso tem o condão de trazer à tona o instituto 

da interceptação telemática, demonstrando sua aplicação na prática jurídica e os entraves 

que perpassam o seu caminho. 

Em primeiro plano este trabalho tratará do Processo Penal, do seu conceito e 

objeto. Posteriormente o trabalho entrará no mérito da questão relativa a interceptação 

telemática. Discutirá sua legalidade, sua constitucionalidade, sua função, seu uso no meio 

prático. 

Trazendo como exemplo o caso do aplicativo de mensagens WhatsApp, este 

trabalho pretende trazer à tona os apontamentos feitos por comentaristas na internet 

quanto a melhor forma de solução ao caso. 

Este mesmo projeto também irá demonstrar os casos de crimes cibernéticos e o 

uso da interceptação telemática de forma legal e ilegal nesse contexto. 

Ao longo de todo este trabalho houve a necessidade de usar fontes não 

acadêmicas, como artigos da internet, mas isto não diminui o tema e sua atualidade. 

Ao final do trabalho será tratado o tema de interceptação pela autoridade judicial, 

que obteve novas leis este ano. E será tratado os casos do jogo da Baleia Azul e do ataque 

a mundial rede de computadores por hackers, que ficou conhecido como “WannaCry”. 

Estudantes, professores, juristas, doutrinadores, usuários de internet em geral, 

enfim, todos os envolvidos com esse instituto devem tomar conhecimento de como ele 

acontece e quais são as consequências de seu uso dentro e fora do judiciário, já que o 

crescimento de uso de mensagens instantâneas no celular vem substituindo cada vez mais 

o uso do celular para se realizar ligações. 

Dessa forma, este trabalho coloca em discussão algo que necessariamente deverá 

ser posteriormente desenvolvido em jurisprudências, doutrinas e até legislação, para que 

casos como esse do WhatsApp sejam resolvidos sem grandes dificuldades. 
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1. PROCESSO PENAL 

 
Em Processo Penal há o princípio do devido processo legal estabelecido no art. 5º, 

LIV: “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; 

”O mestre Paulo Rangel1 apresenta a matéria tratando deste princípio basilar que segundo 

o mesmo é uma garantia dada a todo cidadão de que seus direitos serão respeitados, não 

se admitindo nenhuma restrição aos mesmos que não previstas em lei. 

José Frederico Marques2 (citado por Aiesca de Carvalho Mendes3, 2009) 

conceitua Processo Penal: “Conjunto de normas e princípios que regulam a aplicação 

jurisdicional do direito penal objetivo, a sistematização dos órgãos da jurisdição e 

respectivos auxiliares, bem como da persecução penal” 

Todo Processo Penal então, vem a ser a aplicação do direito penal obedecendo as 

leis e os princípios na garantia de haver a Justiça para todos que a demandam. Mendes 

trata ainda do jus puniendi, do direito de punir do Direito Penal em que o Estado deve 

punir conforme os limites das normas e princípios estabelecidos em Direito Penal. 

O Processo Penal acontece não só quando há demanda do ofendido em face de um 

ofensor, mas quando o Estado de Direito acha que deve punir na defesa dos bens jurídicos. 

Conforme Mendes o jus puniendi pode ser abstrato ou in concreto. O abstrato é aquele 

que se refere ao pode-dever do Estado em exigir que o direito penal não seja ofendido, 

sob pena de penalização ao ofensor. O in concreto é o que fala que o poder- dever do 

Estado de aplicar, concretamente, a sanção cominada no preceito secundário da norma 

incriminadora ao autor da infração, ou seja, é a concretude na aplicação da pena. 

Na argumentação de Mendes, o processo vem para regular as relações jurídico- 

penais, com o objetivo de dotá-las de certa segurança jurídica e impedir abusos de poder. 

Assim, há uma limitação do jus puniendi do Estado pelas leis processuais. 

Singularmente através do devido processo legal o Estado poderá verificar a 

existência ou não do crime, da pratica do dolo ou da culpa, da licitude dos meios de prova, 

se a atitude está mesmo tipificada, se os princípios estão sendo respeitados, etc. 

 

 
. 

1 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 22 ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 4. 
2MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal. 2. ed. atual.Campinas (SP): 

Millennium, 2000. 2 ed. atual. 
3 MENDES, Aiesca de Carvalho. A relação entre o Direito Penal e o Direito Processual Penal. Saber Direito: 

2009. Disponível em:<http://mosaicojuridico.blogspot.com.br/2009/04/relacao-entre-direito- penal-e-

direito.html>. Acesso em: 4 fev. 2017. 

http://mosaicojuridico.blogspot.com.br/2009/04/relacao-entre-direito-
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Por isso o Processo Penal é de grande importância, e ter conhecimento quanto ao 

mesmo também. 

O mestre Paulo Rangel4  conceitua prova: “meio instrumental de que se valem os 

sujeitos processuais (autor, juiz e réu) de comprovar os fatos da causa, ou seja, os fatos 

deduzidos pelas partes como fundamento do exercício dos direitos de ação e de defesa.” 

Outro conceito de provas é apresentado por Doutor Fernando Capez5 (citado por 

Castro e Nascimento6) : 

Do latim probatio, é o conjunto de atos praticados pelas partes, pelo juiz e 

por terceiros, destinados a levar ao magistrado a convicção acerca da 

existência ou inexistência de um fato, da falsidade ou veracidade de uma 

afirmação. Trata-se, portanto, de todo e qualquer meio de percepção 

empregado pelo homem com a finalidade de comprovar a verdade de uma 

alegação. 

Assim, a prova é uma comprovação ou não dos fatos ocorridos direcionado ao 

Juiz para que este tenha uma convicção correta, mais próxima da verdade. 

Nas argumentações de Vinícius Leão de Castro e Maria Eduarda Pereira do 

Nascimento as provas devem ser admissíveis, isto é, permitidas por lei; pertinentes, 

mantendo relação com o processo; concludentes, que é ter a intenção de esclarecer a 

questão controversa e por último a prova deve ser de possível realização. 

Um exemplo de uso de prova ilícita é uma interceptação telemática ou telefônica 

feita sem autorização judicial. 

O objeto da prova é o fato, o que aconteceu. A principal finalidade da prova 

legalmente constituída é convencer o Juiz. 

Se faz relevante mencionar o princípio do livre convencimento do juiz, do art. 155 

do CPP, que deixa livre a apreciação da prova, em que o Juiz decide com liberdade em 

conformidade com as provas nos autos, respeitando critérios racionais e lógicos: 

Art. 155 O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova 

produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão 
exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, 

ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas7. 

 

 

 
. 

4 RANGEL, Paulo, op. cit., p.461 e 462. 
5CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 344. 
6 CASTRO, Vinícius Leão de; NASCIMENTO, Maria Eduarda Pereira do. As provas no processo penal. 

In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XVII, n. 124, maio 2014. Disponível em: < 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=14733 

>. Acesso em: 17 dez. 2016. 
7BRASIL. Decreto-Lei nº3.689, de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Diário Oficial, Rio de 

Janeiro, 3 de outubro de 1941. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto- 

lei/Del3689.htm>. Acesso em: 17 dez. 2016. 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&amp;artigo_id=14733
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
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Vinícius Leão de Castro e Maria Eduarda Pereira tratam ainda da 

inadmissibilidade das provas obtidas por meio ilícitos, aquelas que desrespeitam os 

requisitos de validade demandados pelo ordenamento jurídico. Os mesmos autores 

acrescentam que as comunicações de dados podem ser interceptadas desde que 

respeitados os requisitos constitucionais e legais. 

A constituição no seu art. 5º, inciso LVI é clara: “são inadmissíveis, no processo, 

as provas obtidas por meios ilícitos; ”Qualquer obtenção de prova que desrespeite o 

estabelecido em lei será ilícita. O Código de Processo Penal também trata do assunto 

diretamente no seu artigo 157: “são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do 

processo, as provas lícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas 

constitucionais ou legais”. 

O processo penal faz uso de meios de aquisição de provas realizadas licitamente 

e um desses meios seria a interceptação de dados telemáticos. 

O mestre Paulo Rangel8 classifica a prova em “quanto ao objeto”, “quanto ao 

sujeito” e “quanto à forma”. De acordo com ele quanto ao objeto a prova pode ser direta 

ou indireta. A direta é a que diretamente demonstra os fatos narrados nos autos, é o 

depoimento da testemunha, o laudo de exame de corpo de delito, a confissão do acusado 

por exemplo. Já a indireta, é a prova que só pelo desenvolvimento de um raciocínio se 

alcança o fato, como exemplo temos os indícios e as presunções. 

Conforme Rangel, quanto ao sujeito a prova é real ou pessoal. A prova pessoal é 

aquela decorrente da narrativa de fatos de uma testemunha, é a que vem da pessoa. A 

prova real é a que deriva dos vestígios da cena do crime. Uma arma no chão, um sangue 

na roupa, uma porta arrombada, etc. 

E quanto à forma Rangel diz que a prova pode ser testemunhal, documental ou 

material. A testemunhal, com o nome já diz, são as realizadas pela testemunha, pela vítima 

e pelo acusado. São as provas faladas, orais, em audiência. A documental é a gerada por 

gravação ou o que é escrito. Cartas, escritura pública, fotografia, filmagens são exemplo. 

E por último, a prova material, que nas palavras de Paulo Rangel: “é aquela consistente 

em qualquer materialidade que sirva de elemento de convicção sobre o fato provando. ”, 

são as perícias. 

Conforme Rangel9  o ônus da prova é o “encargo” das partes para provar os 

apontamentos que fizeram. Atualmente como Rangel apontou, o ônus da prova é do 

. 
8RANGEL. Paulo, op. cit., p. 464. 
9Idem, p. 503. 
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Ministério Público, não cabe mais ao réu ter que provar sua inocência. No processo penal 

o ônus é de quem alega o fato. 

Rangel10 apresenta também o procedimento probatório e divide o mesmo em 

quatro fases: proposição das provas (que é a fase de indicação das provas pelas partes), 

admissão das provas (em que o Juiz faz o juízo de admissibilidade da prova), produção 

das provas (momento em que as partes “exercem o contraditório sobre os meios de 

provas”) e por último a valoração das provas (quando o Juiz valora as provas, 

fundamentando sua decisão) 

Victoria Panzan11 trata em seu artigo dos meios de prova, e apresenta uma lista: 

prova pericial (aquela realizada por um perito), exame de corpo de delito ( exame dos 

vestígios deixados na cena do crime), exame de lesões corporais, exame necroscópico 

(aquele realizado no cadáver para saber o que provocou a morte), exumação (realizado 

após o sepultamento, retirando-se o corpo da sepultura), prova documental (material 

auditivo, visual, audiovisual), documento eletrônico (aqui são as provas produzidas na 

internet). Panzan fala do sigilo telemático que é uma forma de proteção, de segurança do 

usuário do aparelho que muitas vezes dificulta o acesso aos dados pelas autoridades. 

Outros meios de prova são a prova oral e a testemunhal. 

A produção de prova por meio eletrônico é feita pela interceptação telemática. 

 
 

1.1 Interceptação Telemática no Processo Penal 

 

O Dicionário Online de Português12 traz o significado da palavra “interceptar”, 

que é, dentre outros: “Confiscar aquilo que pertence a outra pessoa; apreender: interceptar 

cargas desviadas; interceptar uma carta, uma mensagem.” E no mesmo dicionário temos 

o significado de telemática: “Conjunto de serviços informáticos fornecidos através de 

uma rede de telecomunicações. ”. Interceptação Telemática é então confiscar os serviços 

informáticos de comunicação. 

Historicamente, desde Alan Mathison Turing a interceptação é o objetivo 

principal. Turing foi um matemático, lógico. cientista de computação e criptoanalista 

 

 

. 
10RANGEL. Paulo. op. cit., p. 513. 
11 PANZAN. Victoria. Os meios de prova no processo penal brasileiro. Revista Jus Navigandi, 2015. 

Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/37799/os-meios-de-prova-no-processo-penal-brasileiro>. 

Acesso em: 6 fev. 2015. 
12 Dicionário Online de Português. Interceptar. Significado de Interceptar. 2016. Disponível em: 

<https://www.dicio.com.br/interceptar/>. Acesso em: 16 dez. 2016. 

http://www.dicio.com.br/interceptar/
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britânico, conforme apresenta o Wikipédia13. Turing criou a máquina de Turing que foi 

como uma antecessora do computador e foi o responsável pela criptoanálise da frota naval 

alemã durante a segunda guerra. Ele trabalhou para a inteligência britânica elaborando 

uma série de técnicas para decifrar a criptografia de códigos alemães. Ele fez, o que se 

pode se considerar, uma das primeiras interceptações telemáticas. 

Após a guerra, Turing criou um dos primeiros projetos para um computador e 

ficou conhecido como o pai da computação. Sua história pode ser vista em dois filmes: 

Quebrando o Código (1996) e O Jogo da Imitação (2014). 

Hoje os computadores e smartphones fazem parte do dia-a-dia do homem e são 

considerados bens essenciais. 

O aumento de usuários de internet e de smartphones cresceu muito nos últimos 

anos. De acordo com o noticiado no Estadão por Bruno Capelas14, o Brasil alcançou a 

marca de 168 milhões de smartphones em uso em abril de 2016 e há hoje no Brasil dois 

computadores para cada três habitantes. O Brasil possui nos dias atuais 160 milhões de 

computadores (entre notebooks, tablets e desktops) sendo utilizados, são 60 

computadores para cada 100 brasileiros. Estes dados são da 27ª Pesquisa Anual de 

Administração e Uso de Tecnologia da Informação nas Empresas, elaborada pela 

Fundação Getúlio Vargas (FGV) de São Paulo. 

O número de usuários de internet cresce em conjunto com os de smartphones e 

computadores e leva a um grande número de infratores no meio digital. O Brasil é quinto 

do mundo no ranking de detecções de malwares bancários, como noticiado no O POVO 

por Ana Mary C. Cavalcante.15 Malware é um software malicioso que pode roubar 

informações bancárias de uma vítima. A pesquisa é da empresa Trend Micro 

Incorporated. Nesta mesma notícia há a informação de que os crimes mais praticados no 

meio virtual são os de roubo de dados pessoais e fraudes de cartão de crédito, e além 

destes, os crimes de violação de direitos autorais, o racismo, a concorrência desleal e a 

usurpação de dados sigilosos também estão em alta no Brasil. 

 

. 
13 ALAN Turing. In: Wikipédia: a enciclopédia livre. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Alan_Turing>. Acesso em: 19 dez. 2016. 
14 CAPELAS, Bruno. Brasil chega a 168 milhões de smartphones em uso. O Estadão, São Paulo, 2016. 

Disponível em: < http://link.estadao.com.br/noticias/gadget,brasil-chega-a-168-milhoes-de-smartphones- 

em-uso,10000047873>. Acesso em: 17 dez. 2016. 
15 CAVALCANTE. Ana Mary C. Crimes cibernéticos. Brasil é o 5º do mundo em fraudes digitais. O Povo,

 2016. Disponível em: 

<http://www.opovo.com.br/app/opovo/dom/2016/01/23/noticiasjornaldom,3565860/crimes-ciberneticos- 

brasil-e-o-5-do-mundo-em-fraudes-digitais.shtml>. Acesso em: 17 dez. 2016. 

http://link.estadao.com.br/noticias/gadget%2Cbrasil-chega-a-168-milhoes-de-smartphones-
http://www.opovo.com.br/app/opovo/dom/2016/01/23/noticiasjornaldom%2C3565860/crimes-ciberneticos-
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Há ainda a oferta de uma espécie de treinamento para a pratica destes tipos de 

crimes, o treinamento de carding, isto é roubo de credenciais de cartão de crédito. O 

“curso” é de três meses para aprender a criar um malware, configurar botnets e inclusive 

clonar cartões. 

Os crimes praticados na internet são variados, são desde roubo em internet 

banking a uma ofensa a honra, racismo, etc. 

Um exemplo de caso de racismo foi o ocorrido com a jornalista Maria Júlia 

Coutinho, chamada de Maju. Noticiado na ABI (Associação Brasileira de Imprensa)16, o 

caso ocorreu em julho de 2015 em que Maju foi alvo de comentários racistas na página 

oficial do Jornal Nacional na rede social Facebook. Os principais envolvidos foram 

quatro: Érico Monteiro dos Santos, Rogério Wagner Sales, Kaique Batista e Luís Carlos 

de Araújo. Este grupo teria induzido outros a praticarem o crime e eles respondem não só 

pelo racismo, mas por falsidade ideológica, injúria, corrupção de menores e formação de 

associação criminosa na internet. As penas alternam de 7 a 20 anos de prisão. 

Segundo informações da ABI, buscando na própria internet, a polícia civil 

encontrou um dos infratores, um menor de 15 anos, morador de São Paulo. Ao todo, foram 

25 mandados de busca e apreensão pelo MP, no caso Maju, em São Paulo, no Amazonas, 

Ceará, Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Todos os 

suspeitos foram levados para MP de cada região com o objetivo de serem ouvidos. 

O princípio da Adequação Social, conforme a doutrina, o direito penal deve 

acompanhar as transformações que acontecem na vivencia em sociedade, ele deve estar 

sempre atualizado e pronto para as transformações sociais. O processo penal diante do 

crescimento dos crimes informáticos na internet, teve que se adaptar para realizar da 

melhor forma as investigações desses crimes. Um dos meios encontrados para tanto foi 

a interceptação de dados telemáticos, que virou instrumento rotineiro na pratica forense. 

A interceptação telemática é utilizada em aplicativos variados da internet, como 

Facebook, Orkut, WhatsApp, Skype, e-mail, etc. É uma forma de produção de provas 

no Processo Penal. 

 

 

 
 

. 
16 ABI. Associação Brasileira de Imprensa. Caso Maju: quatro são denunciados por racismo. ABI, 2016. 

Disponível em: < http://www.abi.org.br/mp-denuncia-quatro-por-crime-de-racismo-contra-maju/>. Acesso 

em: 18 dez.2016. 

http://www.abi.org.br/mp-denuncia-quatro-por-crime-de-racismo-contra-maju/
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Damásio de Jesus e José Antônio Milagre listam em seu livro17 diversas espécies 

de crimes informáticos. Dentre eles, o Acesso Ilegítimo que é o acesso sem autorização e 

que não se confunde com invasão. Invasão é acesso ilegítimo forçado, com rompimento 

de obstáculo. O crime de invasão esta tipificado no artigo 154-A do Código Penal18: 

Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de 

computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e 

com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem 

autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar 

vulnerabilidades para obter vantagem ilícita: 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. 

 

Outro crime é o de interferência de dados, denominado de “dano informático” que 

tem por objetivo apagar, danificar, alterar dados informáticos. O crime de dano se 

encontra no artigo 163 do Código Penal: “Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia: 

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.” 

O uso abusivo de dispositivos também é crime, não se pode vender, utilizar, 

importar ou distribuir programas informáticos com o escopo de pratica de atitudes 

criminosas. Conforme apresenta Jesus e Milagre19, a falsidade informática também é 

crime, não sendo autorizado a produção de dados não autênticos. 

Um crime que merece destaque dentre os listados por estes autores é o furto de 

dados, em que aquele que comete o crime está copiando ou movendo dados confidenciais. 

É a interceptação telemática ilegal, quando acontecer a retenção de conteúdo de 

comunicações privadas. 

O spam é outro crime que merece menção. Spam é o envio de várias mensagens 

não requeridas em qualquer meio, e-mail por exemplo. As mensagens causam alguma 

perturbação ou danos a outrem. 

Damásio de Jesus e José Antônio Milagre20 tratam de duas leis que entraram em 

vigor em 2012 e que merecem destaque. A primeira é a Lei nº 12.735/201221, que se 

. 
17 JESUS, Damásio de; MILAGRE, José Antônio. Manual de Crimes Informáticos. São Paulo: Saraiva, 
2016, p.43. 
18 BRASIL. Decreto-lei nº 2848, de dezembro de 1940. Código Penal. Diário Oficial, Rio de Janeiro, 7 de 

dezembro de 1940. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto- 

lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em: 17 dez. 2016. 
19JESUS, Damásio de; MILAGRE, José Antônio. Op. cit., p 44 e 45. 
20Idem, p 74. 
21 BRASIL. Lei nº 12.735, de novembro de 2012. Altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 

- Código Penal, o Decreto-Lei no 1.001, de 21 de outubro de 1969 - Código Penal Militar, e a Lei no 7.716, 

de 5 de janeiro de 1989, para tipificar condutas realizadas mediante uso de sistema eletrônico, digital ou 

similares, que sejam praticadas contra sistemas informatizados e similares; e dá outras providências. Diário 

Oficial, Brasília, 30 de novembro de 2012. Disponível em: < 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12735.htm> Acesso em: 24 jan. 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12735.htm
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originou do Projeto de Lei 84/1999 e veio para alterar o Código Penal e o Código Penal 

Militar e veio no intuito de tipificar ações, atividades no meio digital, mas que na 

realidade sofreu vetos e não tipificou nada. A segunda é a conhecida como “Lei Carolina 

Dickmann”, a Lei nº12.737/201222, e esta vem acrescentando tipos penais ao nosso 

ordenamento jurídico. 

Conforme apresentado por Eudes Quintino de Oliveira Junior23em 2012,a atriz 

Carolina Dickmann teve seu computador invadido por Hackers e arquivos pessoais 

subtraídos, dentre eles fotos intimas da atriz que foram compartilhadas na internet por 

uma rede social. Na época, a lei 12.737/2012 ainda não havia sido publicada e já ganhava 

notoriedade por causa do caso da atriz. Um dos tipos penais da Lei 12.737/2012 destacado 

pelos autores24 é a invasão de dispositivo informático, invadir aqui é ato de acessar a força 

e dispositivo informático é um banco de dados processados e armazenados. Esta lei 

acrescentou o art, 154-A e o art. 154-B no Código Penal. 

Art. 154-A. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à 

rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de 

segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações 

sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar 

vulnerabilidades para obter vantagem ilícita: Pena - detenção, de 3 (três) 

meses a 1 (um) ano, e multa. (...) 

Art. 154-B. Nos crimes definidos no art. 154-A, somente se procede 

mediante representação, salvo se o crime é cometido contra a administração 

pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da União, Estados, 

Distrito Federal ou Municípios ou contra empresas concessionárias de 

serviços públicos. 

 

Diante de numerosos crimes, a interceptação telemática vem como meio de 

obtenção de provas moderno e adequado ao meio em que os crimes informáticos são 

cometidos. 

 

1.2 Inviolabilidade do sigilo de dados 

 

 

 

 

 
. 

22BRASIL. Lei nº 12.737 de novembro de 2012. Dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos; 

altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; e dá outras providências. Diário 

Oficial, Brasília, 30 novembro 2012. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2012/lei/l12737.htm> Acesso em: 24 jan. 2017. 
23 JÚNIOR, Eudes Quintino de Oliveira. A nova lei Carolina Dieckmann. JusBrasil, 2013. Disponível em: 

< https://eudesquintino.jusbrasil.com.br/artigos/121823244/a-nova-lei-carolina-dieckmann>. Acesso em: 

24 Jan. 2017. 
24JESUS, Damásio de; MILAGRE, José Antônio. Op. cit., p. 86. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12737.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12737.htm
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Antes da Constituição Federal de 1988, conforme aponta Gilcinéia Zorzan25, 

qualquer meio de invasão na vida particular das pessoas era expressamente proibido. O 

código de telecomunicações que regulava as interceptações telefônicas, em seu artigo 57, 

II permitia que o Juiz viesse a conhecer as mensagens se requeresse ou intimasse. 

Hoje o direito a intimidade é direito constitucionalmente defendido. Conforme art. 

5º, X da Constituição Federal: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação. ” 

Neste contexto, há o direito à liberdade de expressão e comunicação como 

cláusula pétrea no art. 5º, IX: - “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, 

científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. ” 

E ainda há uma afirmação que interceptação de dados é inviolável. De acordo com 

o art. 5º, XII da Constituição: 

XII- é 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 no processo penal. 

 

Este inciso declara a inviolabilidade do sigilo da interceptação de dados. Na 

verdade, a interpretação deste inciso é discutível. 

Alguns afirmam que somente as interceptações telefônicas são autorizadas pela 

Constituição Federal. No entanto, na doutrina e jurisprudência se defende que a quebra 

do sigilo de dados ocorrerá sim, mas só excepcionalmente, salvo se for por claro interesse 

público. Em exemplo tem a posição jurisprudencial do TJ-MG referente ao caso: 

IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. 

OFÍCIO ENCAMINHADO À RECEITA FEDE-RAL. PEDIDO DE 

COMPROVAÇÃO DE RENDIMENTOS. SIGILO DE DADOS. 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 5º, INCISOS X E XII, DA CF/1988. 

JUSTIÇA   GRATUITA.   DE-CLARAÇÃO   DE   MISERABILIDADE. 

PRESUNÇÃO RELATI-VA DE VERACIDADE. - Somente se justifica 

a quebra do sigilo de dados se for patente o interesse público a dar 

guarida a tal pretensão, devendo ser observado o princípio do amplo acesso 

à Justiça. - Não se justifica a intromissão na esfera íntima da parte, que 

pleiteia a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a finalidade 

única de se averi-guar seus rendimentos, mesmo porque o princípio do mais 

amplo acesso à Justiça deverá prevalecer sobre questão de cunho 

meramente econômico. - A garantia ao sigilo de dados bem como a sua 

invi-olabilidade decorrem de expressa previsão constitu- cional - incisos X 

e XII do artigo 5º da Carta Política de 1988. A quebra 

. 
25ZORZAN, Gilcinéia. Interceptação telefônica: questões especiais da Lei nº 9.296/96. Revista Jus 

Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 20, n. 4269, 10 mar. 2015. Disponível em: 

<https://jus.com.br/artigos/31577>. Acesso em: 7 mar. 2017. 
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do sigilo de dados somente vem sendo admitida em caráter excepcional e 

no próprio interesse público. - A declaração de pobreza subscrita pela parte 

re-veste-se de presunção juris tantum de veracidade, cabendo à parte ex 

adversa o ônus de demonstrar, em incidente próprio, que o seu conteúdo 

não condiz com a realidade. - Agravo não provido26. (Grifo meu) 

 

É como se a expressão “no último caso” abrangesse também o “de dados”, além 

da interceptação telefônica. Essa interpretação é a mais adequada, conforme a demanda 

dos dias atuais de crescimento tecnológico. 

A Tania Nigri27 faz uma interpretação destacável. Ela argumenta que o art. 5º, XII 

declara inviolável a interceptação dos dados no fluxo comunicativo e não o conhecimento 

a posteriori do conteúdo da mensagem se esta for de interesse público: 

o constituinte não permitiu, absolutamente, a interferência de terceiros no 

fluxo comunicativo, o que não induz, necessariamente, a que não se possa 

ter acesso, posteriormente, à identificação dos sujeitos e ao relato das 

mensagens publicadas sempre que o interesse público assim o exigir. 

 

Nesta mesma linha de raciocínio, a interceptação de dados telemáticos segundo 

Badaró28 pode ser realizada de uma forma que agrida menos a intimidade do indivíduo. 

Hoje existe uma forma de interceptação que para esta basta a apreensão de dados já 

armazenados. Não se intercepta a comunicação, mas se tem acesso aos dados já salvos 

após o fim da mesma. 

Assim, a interceptação de dados será legal se feita com base no registro das 

mensagens já enviadas, do conteúdo já salvo e não do fluxo de comunicação em 

andamento. 

Como apresentou Dayane Fanti Tangerino29 o art. 69 parágrafo único da Lei Geral 

de Telecomunicações – Lei n. 9.472/97 conceitua forma de telecomunicação desta 

maneira: 

Art.  69  (...)  Parágrafo  único.  Forma  de  telecomunicação  é  o  modo 
específico de    transmitir    informação,    decorrente    de   características 

. 
26TJ-MG  200000050220080001  MG  2.0000.00.502200-8/000(1), Relator: PEREIRA DA  SILVA, Data 

de Julgamento: 23/09/2005, Data de Publicação: 22/10/2005. Disponível em: <http://tj- 

mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/5859645/200000050220080001-mg-2000000502200-8-000-1/inteiro- 

teor-12005986>. Acesso em: 3 nov. 2016. 
27 NIGRI, Tania. Sigilo de dados – os limites da sua inviolabilidade. Migalhas, 11 setembro 2006.Disponível

 em: <http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI29716,21048- 

Sigilo+de+dados+os+limites+da+sua+inviolabilidade>. Acesso em: 3 nov. 2016. 
28 BADARÓ. Gustavo Henrique Righi Ivahy. Interceptação de Comunicações Telefônicas e Telemáticas: 

limites ante o Avanço da Tecnologia. Baradó Advogados, São Paulo: 2009. Disponível em: 

<http://badaroadvogados.com.br/interceptacao-de-comunicacoes-telefonicas-e-telematicas-limites-ante-o- 

avanco-da-tecnologia.html>. Acesso em: 3 nov. 2016. 
29 TANGERINO, Dayane Fanti. O CNJ e a interceptação das comunicações de dados. Canal Ciências 

Criminais, 2016. Disponível em: <https://canalcienciascriminais.com.br/o-cnj-e-a-interceptacao-das- 

comunicacoes-de-dados/>. Acesso em: 17 dez. 2016. 

http://tj-/
http://www.migalhas.com.br/dePeso/16%2CMI29716%2C21048-
http://www.migalhas.com.br/dePeso/16%2CMI29716%2C21048-
http://badaroadvogados.com.br/interceptacao-de-comunicacoes-telefonicas-e-telematicas-limites-ante-o-
http://badaroadvogados.com.br/interceptacao-de-comunicacoes-telefonicas-e-telematicas-limites-ante-o-
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particulares de transdução, de transmissão, de apresentação da informação 

ou de combinação destas, considerando-se formas de telecomunicação, 

entre outras, a telefonia, a telegrafia, a comunicação de dados e a 

transmissão de imagens.30 (grifo meu) 

 

A telefonia e a comunicação de dados são colocados no mesmo grupo, como 

formas de telecomunicações e portanto, devem ser tratados igualmente, isso justifica o 

posicionamento dos que consideram a interceptação telemática, uma interceptação 

constitucional. 

A intimidade dos indivíduos deve ser preservada, há que haver um equilíbrio. 

Claro que se um indivíduo está envolvido com pratica de atos ilícitos ele será investigado 

perdendo seu direito a intimidade pelo dever que o Judiciário sendo demandado tem de 

punir e de fazer o devido processo legal. 

Diz o art.144 caput da Constituição: “A segurança pública, dever do Estado, 

direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: (...)”. Conforme 

Moreira31: “não é exato dizer que o Estado tem o direito de punir o infrator, mas um 

poder-dever de exercitar essa punição. ” 

É poder-dever do estado aplicar uma sanção coercitiva a aqueles que cometem 

crimes, é uma questão social e ultrapassa o limite do direito a intimidade do indivíduo. A 

partir do momento que o indivíduo comete um crime ele perde a proteção de alguns dos 

chamados por Moreira de “bens jurídicos penais” que são os constitucionalmente 

defendidos como liberdade e intimidade. 

O Estado zelando pela justiça, segurança e o devido processo vão usar de todos os 

meios viáveis de investigação para poder exercer a punição na certeza de que estarão 

agindo corretamente punindo aquele que realmente foi o infrator da norma penal e 

representa um perigo para a sociedade. 

O que não é tão aceitável pelos comentaristas é um bloqueio que afete todos os 

usuários do serviço, penalizando aqueles que nada de ilícito fizeram. Esses crimes são de 

competência da Polícia Federal pois são ilícitos penais  cometidos pela  internet  com 

 
. 

30 BRASIL. Lei nº 9.472 de julho de 1997. Dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, 

a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, nos termos da Emenda 

Constitucional  nº  8,  de  1995.  Diário  Oficial,  Brasília,  16  de  julho  de  1997.  Disponível  em: 

<https://www.planalto.gov.br/CCivil_03/Leis/L9472.htm>. Acesso em: 17 dez.2016. 
31 MOREIRA, Alexandre Magno Fernandes. O Direito de punir. DireitoNet, 24 fevereiro 2005. Disponível 

em: <http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/1931/O-Direito-de-punir. Acesso em: 3 nov. 2016. 

http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/Leis/L9472.htm
http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/1931/O-Direito-de-punir
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repercussão interestadual ou internacional e ainda, se faz necessária a autorização do 

Ministro da Justiça. 

Muitos crimes que são cometidos na internet, como menciona Blatt32, são 

investigados pela Polícia Federal Brasileira. 

Blatt lista as barreiras que estão presentes para combater a criminalidade na 

internet, ele afirma que não só pelas lacunas legislativas (ausência de determinação legal), 

mas também o anonimato dos usuários que torna mais difícil a identificação daquele que 

realiza atos inflacionários; problema quanto a localização do agente infrator devido a 

lentidão processual; o número crescente de crimes devido à falta de prevenção dos 

usuários na internet, a maioria não se preocupa e nem ao menos instala um sistema de 

antivírus; falta de adequação da legislação brasileira, o marco civil da internet foi  um 

avanço mas com penas brandas demais, na opinião de Blatt, longe do ideal e ainda temos 

a falta de leis internacionais específicas; 

 

 
1.3 Lei 9.296/1996 e o Marco Civil da Internet. 

 

A Lei 9.296, de 24 de julho de 199633 é a lei que regulamenta o inciso Xll, artigo 

5º da Constituição Federal parte final: “(...) 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.” 

E a mesma abrange além da interceptação telefônica, a interceptação de dados 

telemáticos conforme o parágrafo único do art.1º: “O disposto nesta Lei aplica-se à 

interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática. ” 

O art. 2º da referida lei elenca as hipóteses em que não será admitida a 

interceptação. Conforme essa legislação é necessário que exista indícios de autoria e 

participação em ação delituosa, que não exista outro meio alternativo de obtenção de 

provas e que o fato possa ser punido com penalidade mais grave que a detenção. 

No seu art. 3º a Lei 9.296/1996 trata da competência para requerer a interceptação 

que é do juiz de ofício, do Ministério Público por requerimento e da autoridade policial 

na fase de investigação criminal. 

. 
32 BLATT, Erick Ferreira. Ferramentas de Investigação nos crimes cibernéticos utilizadas pela 

Polícia Federal. Combate ao Crime Cibernético. 1.ed. Rio de Janeiro: Mallet Editora, 2016, p.3. 
33 BRASIL. Lei 9.296 de julho de 1996. Regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5° da Constituição 

Federal. Diário Oficial, Brasília, 24 julho 1996. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9296.htm>. Acesso em: 25 fev. 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9296.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9296.htm
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O art. 4º exige que o pedido de interceptação venha com a demonstração da sua 

necessidade para a apuração do fato e com delimitação dos meios utilizados. Este pedido 

pode ser verbal (§1º) e o Juiz terá 24 (vinte e quatro) horas para decidir quanto ao pedido 

(§2º). A decisão do juiz deverá ser fundamentada (art. 5º). A autoridade policial dará 

prosseguimento a interceptação e notificará o Ministério Público (art. 6º). 

O art. 7º abre a possibilidade da autoridade policial ter a assessoria de serviços e 

técnicos especializados. Quanto ao art. 8º: “(...) a interceptação ocorrerá em autos 

apartados, apensados aos autos do inquérito policial ou do processo criminal, 

preservando-se o sigilo das diligências, gravações e transcrições respectivas” 

Por fim, o art. 9º trata da gravação que não será utilizada, sendo inutilizada por 

decisão judicial, e o art. 10 da modalidade como crime que será tratado em seguida. 

Em 2014 entrou em vigor a Lei nº 12.965 de 23 de abril de 201434, conhecida 

como o Marco Civil da Internet. Quanto a seu objetivo temos art. 1º: Esta Lei estabelece 

princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e determina as 

diretrizes para atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em 

relação à matéria. 

É uma lei destinada a regular o uso da internet, estabelecendo fundamentos (art. 

2º), princípios (art. 3º) e objetivos (art. 4º). Dentre os fundamentos há o respeito a 

liberdade de expressão, direitos humanos e livre iniciativa. Dentre os princípios há a 

proteção da privacidade, proteção de dados pessoais, neutralidade na rede. E dentre os 

objetivos temos a promoção do acesso a informação. 

O art. 7º do Marco Civil da Internet lista os direitos e garantias dos usuários, dentre 

eles temos inviolabilidade da intimidade e da vida privada, inviolabilidade e sigilo do 

fluxo de suas comunicações pela internet e inviolabilidade e sigilo de suas comunicações 

privadas armazenadas, salvo por ordem judicial; Por ordem judicial todas essas 

informações poderão ser acessadas. O art. 8º reforça a garantia do direito à privacidade e 

liberdade de expressão dos usuários, principalmente referente as cláusulas contratuais que 

vierem a desrespeitar esses direitos que serão nulas. 

O art. 9º desta lei trata especificamente da neutralidade da rede, isto é, provedores 

devem ser neutros no instante em que são responsáveis pela conexão de 

 

 
. 

34BRASIL. Lei 12.965 de Abril de 2014. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da 

Internet no Brasil. Diário Oficial, Brasília, 23 abril 2014. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm>. Acesso em: 4 junho 2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm
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internet em diversas residências, de diversos usuários. Esta neutralidade significa tratar 

igualmente todos os clientes. 

Em seguida, os arts. 10, 11 e 12 falam da Proteção aos Registros, aos Dados 

Pessoais e às Comunicações Privadas. Fazendo referência a esta parte da lei, Jesus e 

Milagre35 explicam que o fornecimento e a guarda de dados dos usuários pelo provedores 

deve ser realizada de uma forma que invada o menos possível a sua privacidade e o a sua 

imagem. Os § 1º e § 2º do art. 10 delimitam que a disponibilização de dados de conversas 

e outras informações do usuário só poderão ser compartilhadas se exigidas por ordem 

judicial. 

O artigo 11 vem especificando em seu teor que vale a lei brasileira para provedores 

estrangeiros que prestem serviços no Brasil. Na situação de comunicação entre um 

computador no Brasil com outro de outro país, do exterior, como apresentam Jesus e 

Milagre36, a legislação brasileira em vigor será a que valerá quanto a privacidade. 

O art. 12 elenca em seu rol as sanções que poderão ser aplicadas contra os 

provedores que não respeitam às normas dos artigos 10 e 11 da mesma lei. 

O art. 13 em sua redação diz que é dever do provedor ter a guarda dos registros de 

conexão pelo prazo mínimo de 1 (um) ano. 

O art. 14 proíbe expressamente que provedores guardem os registros de acesso a 

aplicações na internet. Só lhe é autorizado guardar os registros de conexão como 

mencionado. O art. 15 é direcionado aos provedores de aplicações de internet (as redes 

sociais por exemplo) e os obriga a reter a informação referente aos registros de acesso 

aplicações pelo prazo mínimo de 6 meses. O art. 16 proíbe a guarda de registro, que não 

foi consentido pelo titular de dados, de acesso a outras aplicações da internet e de dados 

pessoais. O artigo 17 trata da isenção de responsabilidade pela opção de não guardar os 

registros. 

O art. 18 do Marco Civil da Internet isenta de responsabilidade civil o provedor 

de conexão de danos gerados por terceiros. O art. 19 trata de exceção a regra do art. 18, 

sendo o provedor responsabilizado após ordem judicial. O art. 20 obriga que seja feita 

uma comunicação pelo provedor de aplicações de internet ao usuário responsável pelo 

 

 
. 

35JESUS, Damásio de; MILAGRE, José Antônio. Manual de Crimes Informáticos. São Paulo: Saraiva, 

2016, p 46. 
36JESUS, Damásio de; MILAGRE, José Antônio. Op. cit, p. 51. 
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conteúdo. O art. 21 traz a responsabilidade subsidiaria do provedor quanto a remoção de 

conteúdos de cunho sexual por meio de notificação do ofendido. 

A lei do Marco Civil no art. 22 delimita como será a requisição judicial de registros 

de conexão ou o registro de acesso a aplicações da internet, qual será o conteúdo do 

requerimento. O art. 23, por sua vez, traz em seu teor uma série de direitos dos usuários 

referentes a garantia de sua intimidade. 

Conforme Damásio de Jesus e José Antônio Milagre37, do artigo 24 ao 28 são 

dedicados à atuação, deveres que os entes da federação (União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios) deverão tomar no que se refere a disciplina do desenvolvimento e uso da 

internet. 

2. INTERCEPTAÇÃO TELEMÁTICA 

 
2.1 Interceptação Telemática como Crime 

 
A interceptação telemáica praticada sem requisição judicial é crime informatico 

proprio, tipificado no art. 10 da Lei 9.296/1996, lei que regulamenta o art. 5º, XII: 

“Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou 

telemática, ou quebrar segredo da Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não 

autorizados em lei.” A pena é de reclusão, de dois a quatro anos, e multa. 

A interceptação telemática é crime a partir do momento que é realizada sem ser 

por requerimento da Justiça, mas por mero interesse de se ter conhecimento, acesso, a 

conversas e dados diveersos trocados por usuários. 

A jurisprudencia apresenta casos de interceptação telemática ilegal, por exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

37Idem, p.75. 

PENAL. E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 

INTEMPESTIVIDADE DE UMA DAS APELAÇÕES. 

APRESENTAÇÃO FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL. FURTO 

QUALIFICADO. MOVIMENTAÇÕES INDEVIDAS EM CONTAS 

BANCÁRIAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICABILIDADE EM 

RELAÇÃO AOS CRIMES DE INTERCEPTAÇÃO TELEMÁTICA 

ILEGAL (ART. 10 DA LEI N. 9.296/1996) E DE VIOLAÇÃO DE 

SIGILO BANCÁRIO (ART. 10 DA LEI COMPLR N. 105/2001). FURTO 

MEDIANTE FRAUDE (ART. 155, PARÁGRAFO 

4º, II, DO CP). OCORRÊNCIA. ELEMENTOS DE AUTORIA E 

MATERIALIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO 

AO CRIME DE QUADRILHA (ART. 288, DO CP). MANUTENÇÃO 

DA DOSIMETRIA. 1. Preliminarmente, acolhe-se alegação de 

intempestividade da apelação do acusado ADEILTON DE LIMA 

RANGEL JÚNIOR, ventilada nas contrarrazões do Ministério Público 

. 



17 
 

 

Federal e corroborada no parecer do eminente Procurador Regional que 

nesta Corte oficial. 2. Tendo sido intimado pessoalmente em 05/07/2010, 

apenas manejou o recurso em 18/07/2011, ou seja, doze dias após, 

extrapolando o quinquídio legalmente previsto do art. 593 do Código de 

Processo Penal, o que impende no não conhecimento do recurso. (...) 8. 

Aplicabilidade do princípio da consunção, com a absorção dos crimes- 

meio de interceptação telemática ilegal e violação de sigilo bancário 

pelo crime-fim furto qualificado, porquanto, à luz da regra do 

concurso de crimes, o objetivo último dos agentes foi o de subtração, 

mediante o artifício cibernético, dos valores depositados nas contas dos 

correntistas das instituições. Não há que se falar, assim, em práticas 

autônomas, tendo em vista que os crimes anteriores constituem, apenas, 

meio para a perpetração do delito principal, de forma que a consumação 

esgota-se no furto qualificado. Precedentes: ICC nº 86.241/PR, Relatora 

Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 3ª Seção do STJ; TRF - 1ª Região, 

4ª Turma, Rel. I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES, ACR n.º 

200739000012961; ACR nº 2004.39.00.000135-8/PA, Relatora Juíza 

Federal Convocada Rosimayre Gonçalves de Carvalho, 4ª Turma do 

TRF/1ª Região; ACR nº 2007.35.00.003952-9/GO, Relator 

Desembargador Federal Mário César Ribeiro, 4ª Turma do TRF/1ª Região; 

TRF - 5ª Região, 3ª Turma, Rel. Desembargador Federal Geraldo Apoliano, 

ACR n.º 6205/PE (...) 10. Não prosperam as alegações veiculadas nas 

apelações quanto à dosimetria da pena infligida aos acusados, salvo quanto 

à subsistência da imputação dos crimes previstos no art. 10 da Lei n.º 

9.296/1996 - interceptação telemática ilegal- e no art. 

10 da Lei Complementar n.º 105/2001 - violação de sigilo bancário, 

condutas que serviram de meio para a concretização do furto qualificado - 

art. 155, parágrafo 4º, II, do CP -, portanto consumidas por este e pelo 

reconhecimento da extinção da punibilidade da prescrição retroativa em 

relação ao crime do - art. 288 do CP. (...) 12. Exclusão da dosimetria dos 

crimes de interceptação telemática ilegal, violação de sigilo bancário e de 

quadrilha, mantendo incólume os outros efeitos da condenação nos estritos 

termos do dispositivo. 13. Mantida a condenação pela prática de furto 

qualificado (art. 155, parágrafo 4º, II, do CP), e as penas aplicadas: JOSÉ 

ELENILTON DIAS, pena privativa de liberdade fixada em 5 (cinco) anos 

de reclusão, em regime inicial fechado, e pena de multa correspondente a 

30 dias-multa, sendo o valor do dia-multa equivalente a um trigésimo do 

salário mínimo vigente em fevereiro de 2006; DEYVID CAVALCANTE 

ANDRADE, pena privativa de liberdade de 3 (três) anos de reclusão, em 

regime inicial fechado, e pena de multa correspondente a 

20 (vinte) dias-multa, sendo o valor do dia-multa equivalente a um 

vigésimo do salário-mínimo vigente em fevereiro de 2006 e; ZÓZIMO 

DANTAS GURGEL NETTO, pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos 

de reclusão, em regime inicial fechado, e pena de multa correspondente a 

60 (sessenta) dias-multa, sendo o valor do dias-multa equivalente a um 

vigésimo do salário mínimo vigente em fevereiro de 2006. Apelação 

criminal de ADEILTON DE LIMA RANGEL JÚNIOR não conhecida e 

apelação dos demais acusados parcialmente provida.38 (Grifo meu) 

 

O meio, o caminho utilizado para a finalidade de furto qualificado foi a 

interceptação telemática e a violação do sigilo bancário. Com o intutito de furtar uma 

conta bancária o agente utilizou-se do meio cibernetico de colheta de dados. A intenção 

do agente era de cometer crime, tornando a atidude de interceptação também um crime. 

. 
38 TRF-5 - APR: 200682010011470, Relator: Desembargador Federal José Maria Lucena, Data de 

Julgamento: 22/08/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: 29/08/2013. Disponível em: <http://trf- 

5.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24181669/acr-apelacao-criminal-apr-200682010011470-trf5>.Acesso 

em: 14 dez. 2016. 

http://trf-/
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A interceptação telemáica praticada sem requisição judicial é um crime e 

conforme Túlio Vianna39 (citado por Walter Aranha Capanema40), a interceptação ilegal 

é crime informatico proprio. E este ato delituoso acontece quando os dados salvos da 

interceptação são coletados em meio a ligação de comunicação entre os computadores. 

Coforme Capanema a interceptação é um instrumento que somente se permite ser 

determinado pela Autoridade Judiciária. Aqui se configura o principio da Reserva da 

Jurisdição, em que o juiz competente para a requisição desse intrumento é o mesmo da 

Ação Principal. 

A interceptação telemática só será legal se aplicada analogicamente respeitando 

os requisitos do art. 2º da Lei nº 9296/ 1996: 

Art. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas 

quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses: 

I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração 

penal; 

II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis; 

III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com 

pena de detenção. 

(BRASÍLIA, art. 2 Lei nº 9296 de 1996) 

 
Apesar do artigo tratar de “interceptação telefônica” este também se aplica a 

telemática, já que o parágrafo único do art.1º desta mesma lei é bem claro: “O disposto 

nesta Lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática 

e telemática. ” 

Esses requisitos são de suma importância, pois há de haver indícios de autoria, ser 

a interceptação telemática o único meio de prova disponível e o crime investigado ter 

como pena máxima detenção. Caso contrário a interceptação telemática não será admitida 

como meio de se obter provas e dependendo da intenção e ação do agente poderá ser 

considerado até um crime. 

 

2.2 Interceptação Telemática de e-mails 

Através da interceptação de e-mails descobre-se a pratica de crimes informáticos, 

como a fraude, o estelionato, etc. O e-mail ainda pode ser meio de se localizar um agente 

foragido em uma investigação, como trata o Delegado José Mariano 

 
. 

39 VIANNA, Túlio Lima. Fundamentos de Direito Penal Informático: Do acesso não autorizado a 

sistemas computacionais. Rio de Janeiro: Forense, 2003. 
40 CAPANEMA, T. V. A Interceptação de Dados Informáticos no Direito Brasileiro. Revista Juristas. 2011. 

Disponível em:< http://www.juristas.com.br/informacao/revista-juristas/a-interceptacao-de-dados- 

informaticos-no-direito-brasileiro/100/> Acesso em: 09 jul. 2016. 

http://www.juristas.com.br/informacao/revista-juristas/a-interceptacao-de-dados-
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de Araujo Filho41, que também conceitua o que é interceptar: “Interceptar é interromper 

o curso originário, impedir a passagem, sendo que na lei tem o sentido de captar a 

comunicação, conhecer seu conteúdo ”. E ainda acrescenta: “Interceptar é ter contato com 

teor da comunicação, não impedindo que ela chegue ao seu destinatário. ” 

O mesmo autor também explica como ocorre o “grampo” de um e-mail: 

Com a interceptação, as mensagens do e-mail grampeado são recebidas on-

line pelo receptor. Através do grampo, pode-se descobrir o IP do usuário, e 

consequentemente identificar a máquina utilizada para enviar os e-mails. 

Sabendo qual a máquina utilizada, há como realizar a leitura de seu disco 

rígido (HD), e desta maneira conhecer os textos e documentos contidos na 

máquina e que foram enviados e/ou recebidos por e-mail. (FILHO, 2011) 

 

A leitura do disco rígido da máquina identificada por um IP é crucial para uma 

boa interceptação telemática. É um acesso amplo e direto as conversas trocadas por e- 

mail. 

A interceptação telemática de e-mails, também chamado de correio eletrônico se 

encontra comumente na relação de trabalho empregador-empregado. 

Tania Nigri42 levanta uma relevante questão: De quem é ou quem é o dono do 

conteúdo comunicativo na situação em que o uso de e-mails tenha sido dado do 

empregador ao seu empregado. 

Conforme decisão do TST as Empresas estão autorizadas a exercer um controle 

sobre as mensagens trocadas em e-mail corporativo pelos seus empregados. O e-mail 

corporativo teria natureza jurídica de “ferramenta de trabalho” e seu uso seria profissional 

e não pessoal. E por este motivo a Empresa estaria autorizada a rastrear todas as 

comunicações via e-mail de seus funcionários. Não acontece invasão de privacidade se o 

e-mail não é pessoal, particular, mas de trabalho. Como exemplo jurisprudencial temos o 

caso abaixo: 

PROVA ILÍCITA. -E-MAIL- CORPORATIVO. JUSTA CAUSA. 

DIVULGAÇÃO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO. 1. Os sacrossantos 

direitos do cidadão à privacidade e ao sigilo de correspondência, 

constitucionalmente assegurados, concernem à comunicação estritamente 

pessoal, ainda que virtual (email- particular). Assim, apenas o e-mail 

pessoal ou particular do empregado, socorrendo-se de provedor próprio, 

desfruta da proteção constitucional e legal de inviolabilidade. 

2. Solução diversa impõe-se em se tratando do chamado email- 

corporativo, instrumento de comunicação virtual mediante o qual o 

empregado   louva-se   de   terminal   de   computador   e de  provedor  da 

. 
41 FILHO, José Mariano de Araujo. Interceptação de Dados na Internet: Primeiras Noções. Cyber Crimes. 

2011. Disponível em: <http://mariano.delegadodepolicia.com/interceptacao-de-dados-na-internet- 

primeiras-nocoes/>. Acesso em: 21 dez. 2016. 
42NIGRI, Tânia. A interceptação dos correios eletrônicos: Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1194, 

8 out. 2006. Disponível em: <https://jus.com.br/artiga>. Acesso em: 19 dez. 2016. 

http://mariano.delegadodepolicia.com/interceptacao-de-dados-na-internet-


20 
 

 

empresa, bem assim do próprio endereço eletrônico que lhe é 

disponibilizado igualmente pela empresa. Destina-se este a que nele 

trafeguem mensagens de cunho estritamente profissional. Em princípio, 

é de uso corporativo, salvo consentimento do empregador. Ostenta, pois, 

natureza jurídica equivalente à de uma ferramenta de trabalho 

proporcionada pelo empregador ao empregado para a consecução do 

serviço (...) 4. Se se cuida de email- corporativo, declaradamente 

destinado somente para assuntos e matérias afetas ao serviço, o que está 

em jogo, antes de tudo, é o exercício do direito de propriedade do 

empregador sobre o computador capaz de acessar à INTERNET e sobre o 

próprio provedor. Insta ter presente também a responsabilidade do 

empregador, perante terceiros, pelos atos de seus empregados em serviço 

(Código Civil, art. 932, inc. III), bem como que está em xeque o direito à 

imagem do empregador, igualmente merecedor de tutela constitucional. 

Sobretudo, imperativo considerar que o empregado, ao receber uma caixa 

de email- de seu empregador para uso corporativo, mediante ciência prévia 

de que nele somente podem transitar mensagens profissionais, não tem 

razoávelexpectativa de privacidade quanto a esta, como se vem entendendo 

no Direito Comparado (EUA e Reino Unido). 5. Pode o 

empregadormonitorar e rastrear a atividade do empregado no 

ambiente de trabalho, em email- corporativo, isto é, checar suas 

mensagens, tanto do ponto de vista formal quanto sob o ângulo 

material ou de conteúdo.Não é ilícita a prova assim obtida, visando a 

demonstrar justa causa para a despedida decorrente do envio de 

material pornográfico a colega de trabalho. Inexistência de afronta ao 

art. 5º, incisos X, XII e LVI, da Constituição Federal.6. Agravo de 

Instrumento do Reclamante a que se nega provimento.43 (Grifo meu) 

 
Esta decisão é clara ao afirmar que o empregador pode monitorar e rastrear os e- 

mails corporativos e que não é ilícita a prova obtida pelos e-mails, desta forma, para 

demissão por justa causa por exemplo. 

 
2.3 Casos do Facebook 

 
O Facebook é uma rede social que muito se popularizou e é palco de muitos 

crimes, dentre eles o de tráfico de drogas por uma organização criminosa conforme a 

jurisprudência abaixo: 

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 

PRESENTE WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. 

INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. 

DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE 

CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MERCANCIA DE 

ENTORPECENTES REALIZADA POR MEIO DA REDE SOCIAL 

DENOMINADA FACEBOOK. ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE 

ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO 

CONHECIMENTO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do 

emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia 

constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, 

. 
43TST - RR: 613002320005100013 61300-23.2000.5.10.0013, Relator: João Oreste Dalazen, Data de 

Julgamento:    18/05/2005,    1ª    Turma,,    Data    de    Publicação:    DJ    10/06/2005.    Disponível em: 

<http://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1724843/recurso-de-revista-rr-613002320005100013-61300- 

2320005100013>. Acesso em: 20 dez. 2016. 

http://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1724843/recurso-de-revista-rr-613002320005100013-61300-
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foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso 

ordinário. 2. Hipótese em que não há flagrante ilegalidade a ser 

reconhecida. Na espécie, a custódia cautelar foi mantida para o resguardo 

da ordem pública, em razão da periculosidade concreta do paciente, 

acusado de integrar organização criminosa voltada para o tráfico de 

diversas espécies de entorpecentes realizado em festas e por meio da 

rede social designada "Facebook". 3. Habeas corpus não conhecido.44
 

 

Neste caso aqui apresentado o Facebook foi o meio, o instrumento utilizado pelos 

traficantes para realização das vendas e das compras de entorpecentes. Assim, os dados 

das conversas dos traficantes se configura como importante prova no processo penal. 

Comentários ofensivos no Facebook que enseje dano moral. No caso abaixo não 

se configurou a ofensa: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. POSTAGEM EM PERFIL DO 

FACEBOOK. COMENTÁRIOS. AMPLITUDE DA DIVULGAÇÃO. 

DANO MORAL: INOCORRÊNCIA. Caso em que os comentários 

postados pelo réu no perfil da autora junto ao Facebook não possuem 

ofensividade e divulgação/amplitude que deem ensejo a dano moral 

indenizável. Meros aborrecimentos e contrariedades do dia a dia 

decorrentes da diversidade de opiniões. Ausência de dano psíquico efetivo. 

Manutenção da sentença. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70061092045, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, 

Julgado em 28/08/2014)45
 

 

Nisto reflete o fato de que os usuários da rede social devem ter bastante cautela 

quanto ao que falam, comentam e expressão suas opiniões. 

Houve um caso de ofensas diretas a dentistas com criação de uma página para as 

postagens ofensivas, os comentários foram retirados antecipadamente, mas a pagina 

mantida: 

FACEBOOK - Antecipação de tutela - Ofensas dirigidas a dentistas que 

compraram consultório de outro colega e não levaram adiante a avença, por 

descumprimento contratual - Criação de comunidade intitulada UDS 

SIMPLAN, na qual foram dirigidas ofensas aos dois profissionais - 

Conflito entre liberdade de expressão e direito à honra que, no pórtico do 

agravo, recomenda que sejam as ofensas retiradas, mas mantido o grupo 

virtual, ainda que esvaziado de sentido - Possibilidade, ainda, de  a questão 

ser resolvida em perdas e danos - Recurso parcialmente provido 

 

 
. 

44STJ - HC: 273884 SP 2013/0231179-4, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 
Data de Julgamento: 26/11/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2013.  Disponível 

em: <http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24804287/habeas-corpus-hc-273884-sp-2013- 0231179-4-

stj>. Acesso em: 21 dez. 2016. 
45TJ-RS - AC: 70061092045 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 

28/08/2014, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/09/2014. Disponível 

em: < http://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/138207372/apelacao-civel-ac-70061092045-rs>. Acesso 

em: 21 dez. 2016. 

http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24804287/habeas-corpus-hc-273884-sp-2013-
http://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/138207372/apelacao-civel-ac-70061092045-rs
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para determinar a retirada das agressões, mantida a permanência da 

página.46
 

 

O que se compreende do caso é que a página foi mantida em prol da liberdade de 

expressão e os comentários ofensivos retirados pelo direito a honra. 

 

2.4 Casos do WhatsApp 

 

 
O aplicativo de celular de mensagens instantaneas denominado “WhatsApp” 

sofreu até a presente data quatro determinações de bloqueio no Brasil, sendo que das 

quatro, tres foram efetivadas na prática e deixaram seus usuários sem o serviço, de acordo 

com Monteiro47
 

Muitos artigos foram publicados na internet em que os autores divegem quanto a 

obrigatoriedade ou não da empresa em fornecer os dados requisitados pela justiça 

brasileira nessas situações. Todos os processos que envolveram o WhatsApp correm em 

segredo de justiça e por isso não poderão ser aqui apresentados. 

O professor e advogado especialista em direito e tecnologia, Renato Leite 

Monteiro fez uma exposição completa, clara e objetiva sobre o assunto. Ele analisa a 

situação com base no que seria para ele a interpretação correta do Marco Civil da Internet 

e conclui que o WhatsApp não poderia ser responsabilizado por alguma coisa que se 

encontra fora de seu alcance, tendo em vista diversos pontos que serão aqui analizados. 

Primeiramemte, Monteiro ressalta a questão do dever das Empreseas de Tecnogia 

em resguardar a intimidade e da privacidade dos dados pessoais dos usuários 

expressamente expostas no texto do marco regulatótio da internet48 em seu art. 10: 

A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a 

aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e 

do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da 

 
. 

46TJ-SP - AI: 20642809220138260000 SP 2064280-92.2013.8.26.0000, Relator: Mendes Pereira, Data de 

Julgamento: 14/07/2014, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2014. Disponível em: 

< http://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/127559303/agravo-de-instrumento-ai- 

20642809220138260000-sp-2064280-9220138260000>. Acesso em: 22 dez. 2016. 
47 MONTEIRO, R.L. Afinal, o que está acontecendo? Guia rápido para entender o bloqueio do WhatsApp 

no Brasil. Jus Brasil, 2016. Disponível em: 

<http://renatoleitemonteiro.jusbrasil.com.br/artigos/333273680/afinal-o-que-esta-acontecendo-guia- 

rapido-para-entender-o-bloqueio-do-whatsapp-no-brasil?ref=topic_feed>. Acesso em: 04 jun. 2016. 
48 BRASIL. Lei 12.965 de Abril de 2014. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da 

Internet no Brasil. Diário Oficial, Brasília, 23 de abril de 2014. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm>. Acesso em: 4 jun. 2016. 

http://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/127559303/agravo-de-instrumento-ai-
http://renatoleitemonteiro.jusbrasil.com.br/artigos/333273680/afinal-o-que-esta-acontecendo-guia-
http://renatoleitemonteiro.jusbrasil.com.br/artigos/333273680/afinal-o-que-esta-acontecendo-guia-
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm
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intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou 

indiretamente envolvidas.(Lei 12.965 de 2014, art.10) 

 

E importante é também o §1º deste mesmo artigo 10: 

§ 1º O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a 

disponibilizar os registros mencionados no caput, de forma autônoma ou 

associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir 

para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, na 

forma do disposto na Seção IV deste capítulo, respeitado o disposto no art. 

7º (Lei 12.965 de 2014, art.10, §1º) 

 

Este parágrafo autoriza ao provedor de serviços na internet a ceder dados 

referentes a registros de conexões e de acesso a aplicações de internet para indentificação 

do usuário ou terminal de acordo com as palavras de Schumacker Andrade.49
 

Esse mesmo autor destaca o artigo 7, incisos II e III que garantem inviolabilidade 

e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet e a inviolabilidade e sigilo de suas 

comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial: 

Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao 

usuário são assegurados os seguintes direitos: 

(...) 

II – inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, 

salvo por ordem judicial na forma da lei; 

III – inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, 

salvo por ordem judicial; (Lei 12.965 de 2014, art 7º, II e III) 

 

Obedecendo o Marco Civil da Internet, o WhatsApp estaria agindo de acordo com 

esse pensamento regulatório e seguindo também outros dois principios de uso da intenet 

no brasil: liberdade de expressão do art. 3º, I e o de responsabilização dos agentes de 

aordo com suas atividades, seus limites tecnicos do art. 3°, II combinado com o art. 19, 

in verbis: 

Art. 3º. A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes 

princípios: 

I – garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de 

pensamento, nos termos da Constituição Federal; 

II – proteção da privacidade; 

(…)(Lei 12.965 de 2014, art.3º) 

 

Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a 

censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser 

responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por 

terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, 

no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo 

assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, 

ressalvadas as disposições legais em contrário. (Lei 12.965 de 2014, art. 

19) 

. 
49 ANDRADE. Schumacker. Reflexões sobre o bloqueio do WhatsApp. JusBrasil, 2016. Disponível em: 

<http://schumackerandrade.jusbrasil.com.br/artigos/363160981/reflexoes-sobre-o-bloqueio-do- 

whatsapp?ref=topic_feed>. Acesso em: 16 dez. 2016. 

http://schumackerandrade.jusbrasil.com.br/artigos/363160981/reflexoes-sobre-o-bloqueio-do-
http://schumackerandrade.jusbrasil.com.br/artigos/363160981/reflexoes-sobre-o-bloqueio-do-
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O WhatsApp não tem sede no Brasil, mas o Facebook que é dono do WhatsApp 

tem sede no Brasil. Tendo sede no Brasil, precisar seguir as leis nacionais. 

O WhatsApp recebe sanções previstas em lei. O artigo 12 I, II e III do Marco Civil 

da Internet é direto a respeito das penalidades: 

Art. 12. Sem prejuízo das demais sanções cíveis, criminais ou 

administrativas, as infrações às normas previstas nos arts. 10 e 11 ficam 

sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções, aplicadas de forma isolada 

ou cumulativa: 

I – advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas 

corretivas; 

II – multa de até 10% (dez por cento) do faturamento do grupo econômico 

no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, considerados a 

condição econômica do infrator e o princípio da proporcionalidade entre a 

gravidade da falta e a intensidade da sanção;  III – suspensão temporária 

das atividades que envolvam os atos previstos no art. 11 

IV – proibição de exercício das atividades que envolvam os atos previstos 

no art. 11. Parágrafo único. Tratando-se de empresa estrangeira, responde 

solidariamente pelo pagamento damulta de que trata o caput sua filial, 

sucursal, escritório ou estabelecimento situado no país. (Lei 12.965 de 

2014, art 12. Grifo meu) 

 

Desta forma o WhatsApp pode receber desde de advertencia, multa até a 

suspenção de fato das suas atividades ou proibição da mesma. É aqui que esta o respaldo 

legislativo para os bloqueios que o WhatsApp sofreu pela justiça, no inciso III do artigo 

12 do Marco Civil da Internet. O paragrafo único aplicado ao caso significa que a filial 

no Brasil do Facebook, que é dono do WhatsApp, responde solidariamentene no 

pagamento de multa. 

No entanto, a ordem de bloqueio do WhatsApp, como observa Bruno André 

Blume50 fere o principio da neutralidade da rede. Conforme esse principio, todos os dados 

e informações que transitam na rede devem ser tratados de forma isonômica, sem 

distinção. Quando acontece o bloqueio há a discriminação de um serviço e a violação do 

principio da neutralidade. E alem desse principio, Blume resalta que o bloqueio, por afetar 

todos os usuários, fere o principio da personalidade ou da pessoalidade da pena, que 

estabelece que a pena não pode passar da pessoa do condenado. O bloqueio não foi 

razoável e proporcional ao atingir milhares de usuários que ficaram sem o serviço de 

comunicação. O alvo deveria ser unicamente a empresa e não todos os seus usuários. 

 

 

. 
50 BLUME, Bruno André. Afinal, o bloqueio do WhatsApp está de acordo com o marco civil da internet? 

Politize 2016. Disponível em: <http://www.politize.com.br/afinal-o-bloqueio-do-whatsapp-esta-de- 

acordo-com-o-marco-civil-da-internet/>. Acesso em: 7 jan. 2017. 

http://www.politize.com.br/afinal-o-bloqueio-do-whatsapp-esta-de-
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Posteriormente, Monteiro explica as quatro espécies de requisições judiciais com 

base em análise jurisprudencaiais de casos paralelos aos do WhatsApp, já que os mesmos 

se mantém sobre segredo de justiça. 

São elas: requisição dos registros eletrônicos de acesso à aplicação; requisição de 

dados cadastrais e metadados de usuários; requisição do conteúdo de comunicações 

anteriores; e determinação de interceptação de conversas em andamento. 

Registros eletronicos de acesso nada mais são que o endereço de ip com data e 

hora de uso, de acesso o aplicativo que pode ser facilmente e seria fornecida pelo 

aplicativo de mensagens instantaneas, sem esta ser penalizada a bloqueio. 

Os dados cadastrais e metadados dos usuários de WhatsApp são as informações 

abertas e públicas de numero de telefone, o nome e também a frase de status escolhida 

pelo usuário. São assim, claramente fáceis de serem fornecidas judicialmente e até mesmo 

obtidas por autoridades públicas sem necessidade alguma de bloqueio. 

A questão do fornecimento do conteúdo estático das comunicações anteriores é 

mais delicada. Poderia o WhatsApp dentro de seus limites tecnicos fornecer essas 

informações? Seus administradores alegam que não, mas não estariam eles apenas 

alegando uma desculpa para não terem que obdecer a ordem judicial? Conforme o 

mencionado Professor Renato Leite Monteiro51 o aplicativo relamente não tem esses 

dados pois não os amazena: 

O problema, ou a solução, é que o WhatsApp não armazena este 

conteúdo em seus computadores. O conteúdo é apenas temporariamente 

armazenado pela empresa, somente até o momento que usuário o  visualiza 

em seu smartphone, que passa a guardar este conteúdo. Logo após o 

download da mensagem, o conteúdo é apagado dos servidores da empresa. 
(Grifo meu) 

 
Desta forma que era, já era inviável deter o conteúdo pós vizualização do usuário, 

ficou impossível sobre qualquer hipótese agora que o WhatsApp implementou a 

criptografia de ponta - a – ponta. 

A interceptação direta de conversas em andamento é o cerne de discução do caso 

porque a ausencia de execução desta interceptação de dados telemáticos foi a provável 

razão de o WhatsApp ter sido bloqueado em 2 de maio de 2016 a partir das 14h e fosse 

mantido o bloqueio por 72 horas. Conforme noticiado no site do G152, o juiz Marcel 

 

. 
51MONTEIRO, R.L. Op. Cit. p. 
52G1. WhatsApp deve ser bloqueado por 72 horas, ordena Justiça. São Paulo, 2016. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/05/justica-do-sergipe-manda-operadoras-bloquearem- 

whatsapp.html>. Acesso em: 04 junho 2016 

http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/05/justica-do-sergipe-manda-operadoras-bloquearem-
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/05/justica-do-sergipe-manda-operadoras-bloquearem-
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Maia Montavão da Vara Crminal de Largato em Sergipe ordenou que as operadoras de 

telefone brasileiras (Tim, Oi, Vivo Claro e Nextel) bloqueassem o aplicativo, e o 

decumprimento de tal determinação provocaria um prejuizo de R$ 500 mil reais por dia 

para as operadoras. O juiz almejava obter a informação referente aos nomes dos usuários 

de uma conta no WhatsApp em que conversas sobre drogas eram trocadas. 

E como noticiado no mesmo site, o mesmo juiz, o Montavão expediu um 

manadato de prisão preventivado vice-presidente do Facebook na america latina, Diego 

Jorge Dzodan, foi preso em março de 2016. Diego Jorge Dzdan foi preso porque 

descumpriu ordens de repassar a justiça informações guardadas em serviços do Facebook 

(leia-se WhatsApp). Informações essas de utilidade e relevancia para a produção de 

provas a serem usadas em uma investigação de crime organizadao e trafico de drogas sob 

segredo de justiça. 

Além desse bloqueio em maio de 2016, tiveram mais três situações em que o 

aplicativo foi bloqueado. A primeira vez que o aplicativo sofreu com uma decisão de 

bloqueio foi em fevereiro de 2015 por decisão do juiz Luis Moura Correia de Teresina, 

Piauí, conforme noticiado no G1. Na época o aplicativo nem chegou a ficar fora do ar e 

um desembargador do Piauí derrubou a decisão argumentando que não seria justo que 

todos os usuários do aplicativo fossem penalizados, conforme principio da personalidade 

já mencionado. 

A segunda vez que o aplicativo sofreu com uma decisão de bloqueio de seu 

funcionamento foi em desembro de 2015 e veio da 1ª vara de São Bernardo do Campo. 

O WhatsApp ficou fora do ar por 14 horas e somente no dia seguinte uma liminar do 

Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou que as operadoras retomassem o 

funcionamento do aplicaivo. 

Por último, e mais recente, a decisão da juiza Daniela Barbosa de Souza, da 2ª 

Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias que queria informações de membros de 

uma suposta organização criminosa. Esta juiza disse que antes de tomar a decisão de 

bloqueio já havia pedido que o WhatsApp quabrasse o sigilo de mensagens no app sob 

pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) e este não colaborou. Desta vez o 

aplicativo ficou bloqueado por cerca de 24 (vinte e quatro) horas e voltou somente após 
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os advogados do aplicativo entrarem com pedido de reconsideração, conforme noticiado 

no G153 e na Folha de São Paulo54. 

Em todos os casos, o WhatsApp recebeu ordem de bloqueio porque não divulgou 

informações, dados de conversas, para investigações criminais. 

Conforme noticiado em O Globo55, a juiza Daniela Barbosa de Souza foi bem 

clara e direta ao apresentar sua opinião em resposta ao diretor jurídico do WhatsApp, 

Mark Kahn, que disse que a empresa não possui os dados exigidos pela justiça brasileira 

e não pode passar aquilo que não tem. A resposta da juiza in verbis: 

Se as decisões judiciais não podem efetivamente ser cumpridas, e esta 

informação é sempre rechaçada por peritos da Polícia Federal e da Polícia 

Civil que afirmam ser possível o cumprimento, como foi possível ao 

Google do Brasil, em determinada ocasião, cumprir as decisões judiciais 

que até então alegava ser impossível, deveremos, então, concluir que o 

serviço não poderá mais ser prestado, sob pena de privilegiar inúmeros 

indivíduos que se utilizam impunemente do aplicativo WhatsApp para 

prática de crimes diversos. 

Ela apresenta a preocupação do Judiciário para com o risco de haver impunidade, 

já que a empresa do WhatsApp, o Facebook, não colabora passando os dados das 

conversas de determinados usuários. Conforme Tiago Aquines56, a juiza Daniela Barbosa 

de Souza quer que o WhatsApp desabilite a criptografia com o  objetivo de fazer com que 

o fluxo de mensagens seja transmitido em tempo real para os investigadores, semelhante 

ao que ocorre durante uma interceptação telefonica. 

A juiza também menciona caso semelhante em que a empresa Google Brasil. 

Um exemplo: 

 
 

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. MONITORAMENTO DE 

CONTA DE E-MAIL. FORNECIMENTO DE DADOS TELEMÁTICOS. 

ORDEM DENEGADA. 

1. Para fazer jus à ordem de segurança, o impetrante deve demonstrar a 

presença dos seus pressupostos específicos, que em última análise se 

resolvem na existência de direito líquido e certo. 

. 
53 G1. WhatsApp bloqueado: Relembre todos os casos de suspensão do app. São Paulo, 2016. Disponível 

em: <http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/07/whatsapp-bloqueado-relembre-todos-os-casos-de- 

suspensao-do-app.html> .Acesso em: 09 Dez. 2016. 
54 FOLHA DE SÃO PAULO. WhatsApp é bloqueado no Brasil após decisão judicial. São Paulo, 2016. 

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/07/1793221-whatsapp-comeca-a-ser- 

bloqueado-no-brasil-apos-decisao-judicial.shtml>. Acesso em: 09 Dez. 2016. 
55 FREITAS, Andreia; CARNEIRO, Lucianne. Justiça do Rio determina bloqueio do serviço do WhatsApp 

novamente. Aplicativo será paralisado pela terceira vez; medida é válida para todo o país. O Globo, 

Infoglobo Comunicação e Participações S.A.2016. Disponível em: 

<http://oglobo.globo.com/economia/justica-do-rio-determina-bloqueio-do-servico-do-whatsapp- 

novamente-19744594>. Acesso em: 11 dez. 2016. 
56 AQUINES, Tiago. Justiça do Rio de Janeiro determina novo bloqueio do WhatsApp no Brasil. JusBrasil. 

2016. Disponível em: <http://tiagoaquines.jusbrasil.com.br/noticias/363062499/justica-do-rio- de-janeiro-

determina-novo-bloqueio-do-whatsapp-no-brasil?ref=topic_feed>. Acesso em: 16 dez.2016. 

http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/07/whatsapp-bloqueado-relembre-todos-os-casos-de-
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/07/1793221-whatsapp-comeca-a-ser-
http://oglobo.globo.com/economia/justica-do-rio-determina-bloqueio-do-servico-do-whatsapp-
http://tiagoaquines.jusbrasil.com.br/noticias/363062499/justica-do-rio-
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2. O pedido de quebra de sigilo e interceptação telefônica e telemática 

apresentado pela autoridade policial relata a existência, em tese, de 

organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas (fls. 75, 

123/129). 

3. A ordem judicial foi dirigida à Google Brasil, empresa nacional aqui 

sediada e constituída segundo as leis de direito privado brasileiro, sujeita, 

portanto, à legislação e jurisdição nacionais, inclusive pelo fato de a 

investigação criminal fazer referência a suposto crime cometido no solo 

brasileiro por acusado domiciliado no Brasil e usuário de endereço 

eletrônico contratado no País. 

4. Ordem denegada.57
 

 

No exemplo acima a ordem foi denegada e a Google Brasil não colaborou com os 

dados. Conforme noticiado no site Olhar Digital58, a Google Brasil nega o fornecimento 

de dados com a justificativa de que os mesmos estão nos Estados Unidos  e sob a 

legislação de lá, que é a onde se encontra a sede do Google. E na legislação americana o 

fornecimento desses dados, do conteúdo das mensgens de e-mail, seria ilícito. 

Nesta situação, o Olhar Digital traz a posição do Ministério Público Federal: 

Nesse cenário, é irrecusável que o fato de esses dados estarem armazenados 

em qualquer outra parte do mundo não os transformam em material de 

prova estrangeiro, a ensejar a necessidade de utilização de canais 

diplomáticos para transferência desses dados. Em se tratando de ordem 

judicial, o que se espera de qualquer cidadão ou entidade formalmente 

constituída no país é o seu fiel cumprimento, sob pena de incursão no 

campo do ilícito, sujeitando seus agentes ou dirigentes à penalidades da lei. 

 

A localização da sede da empresa não justifica o fato de ela não fornecer os dados 

das conversas de email requisitadas pela justiça. O MPF havia solicitado conteúdo das 

conversas trocadas por investigados pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Um exemplo jurisprudencial do WhatsApp: 

MANDADO DE SEGURANÇA – EMPRESA FACEBOOK DO BRASIL 

– ORDEM JUDICIAL PARA INTERCEPTAÇÃO TELEMÁTICA DO 

APLICATIVO WHATSAPP – DESCUMPRIMENTO – MULTA 

DIÁRIA E BLOQUEIO VIA 

BACEN-JUD. Não se reconhece legitimidade à determinação de bloqueio 

de valores via Bacen-Jud para garantir recebimento de astreintes. 

SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.59
 

. 
57TRF-3 - MS: 1481 SP 2010.03.00.001481-6, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA 

MELLO, Data de Julgamento: 03/03/2011, PRIMEIRA SEÇÃO. Disponível em: <http://trf- 

3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/18872438/mandado-de-seguranca-ms-1481-sp-20100300001481-6- 

trf3>. Acesso em: 11 dez. 2016. 
58 OLHAR DIGITAL. Google Brasil deve informar dados de usuários investigados pela Justiça. 2016. 

Disponível em: < http://h.olhardigital.uol.com.br/noticia/google-brasil-deve-informar-dados-de-usuarios- 

investigados-pela-justica/34028>. Acesso em: 11 dez. 2016. 
59TJ-SP - MS: 20963072620168260000 SP 2096307-26.2016.8.26.0000, Relator: Willian Campos, Data 

de Julgamento: 04/08/2016, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/08/2016. Disponível 

em: < http://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/373302881/mandado-de-seguranca-ms- 

20963072620168260000-sp-2096307-2620168260000>. Acesso em: 18 dez. 2016. 

http://trf-/
http://h.olhardigital.uol.com.br/noticia/google-brasil-deve-informar-dados-de-usuarios-
http://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/373302881/mandado-de-seguranca-ms-
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Para Patrícia Peck Pinheiro60 (citado por Vargas e Vargas61, 2016), advogada 

especializada em direito digital, o bloqueio esta em confirmidade com o Marco Civil da 

internet. Segundo ela há respaldo da legislação e não abuso de autoridade, e ainda 

acrescenta temendo a impunidade: “Se as quadrilhas combinam tudo por WhatsApp, ou 

outro serviço do tipo, a empresa precisa, ao menos, colaborar para garantir a segurança 

pública. Não é o objetivo delas oferecer meios para que sejam cometidos crimes. ” 

Para ela, o WhatsApp deve fornecer as informarções exigidas pela Justiça e não 

há razão para não fazer isso. 

Oberservando as opiniões contrárias, relevante se faz mencionar que em todos os 

casos a medida de bloqueio do WhatsApp não atingiu a finalidade de obter dados da 

empresa do Facebook, que repetidas vezes foi ineficaz a atitude da justiça e atentou ao 

principio da personalidade. 

A Justiça, antes de mais nada, deve parar de impor uma penalidade que afeta mais 

aos usuários do serviço do que a própria empresa, deve-se buscar outros meios de 

obtenção de provas, além da interceptação telemática. Existem diversos meios de provas, 

meios de se obter informações embasadoras de uma acusação: tem o exame de corpo de 

delito, a busca e apreenção, os interrogatórios, as provas documentais, testemunhas, 

reconhecimento de pessoas ou coisas etc. 

O WhatsApp claramente não se intimida com os bloqueios e a insistencia nos 

mesmos não levará a nada, a não ser prejudicar milhares de usuários do serviço, o melhor 

é que a justiça encontre outros meios e deixe o WhatsApp de lado. 

 
2.5 Criptografia no WhatsApp 

 
No ano de 2016 o WhatsApp exibiu uma mensagem em forma de aletra em um 

quadro amarelo com um cadeado e letras negras para seus usuários com a seguinte 

mensagem: “As mensagens que você enviar para esta conversa e chamadas agora são 

protegidas com criptografia de ponta-a-ponta.” 

 
. 

60 PINHEIRO, Patrícia Peck. Webinário: WhatsApp e seus impactos legais no ambiente corporativo. 

2016.Disponível em: < http://pppadvogados.com.br/profissionais/teste/agenda/webinario-whatsapp-e- 

seus-impactos-legais-no-ambiente-corporativo>. Acesso em: 10 junho 2017. 
61 VARGAS, Bruna; VARGAS Greyce. O bloqueio do WhatsApp está previsto no Marco Civil da 

Internet? Jornal Zero Hora, 2016. Disponível em: <http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e- 

estilo/noticia/2016/05/o-bloqueio-do-whatsapp-esta-previsto-no-marco-civil-da-internet-5791636.html>. 

Acesso em: 11 Janeiro 2017. 

http://pppadvogados.com.br/profissionais/teste/agenda/webinario-whatsapp-e-
http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-


30 
 

 

Isso significa que as mensagens serão levadas de um usuário até o outro por uma 

tecnologia de criptografia de dados e dessa forma nem a empresa do aplicativo de 

WhatsApp e nem terceitos que tentem hackear fazendo crime de interceptação telemática 

conseguiram ter acesso a mensagem. Conforme Augusto Tavares Rosa Marcacini62 , a 

criptografia é: “a arte de descrever em cifra ou em código, de modo a permitir que 

somente quem conheça o código possa ler a mensagem.” 

A criptação foi criada pela Open Whisper Systems e denomina-se Signal Protocol 

e tem como base o sistema de “ponta-a-ponta” e é uma maneira segura de garantir a 

privacidade dos usuários, que poderão compartilhar informações confidenciais sem se 

sentirem na ameaça delas seram vazadas pela Empresa ou por terceiros, como expôs. 

Acontece que o Judiciário Brasileiro já vinha requisitando ao WhatsApp que fornecesse 

dados de conversas de certos usuários que estavam como acusados em processo sob 

segredo de justiça e então a empresa reforça seu sistema de criptografia de dados, o que 

obviamente é um bloqueio de informação e um empecilho para tal requeremento 

judiciário. 

Esse sistema que garante a privacidade de todos os usuários do aplicativo, sem 

exceção. Isso pode ser visto como uma forma de os usuários com tendencias criminosas 

troquem informações com outros com liberdade de comunicação com a cobertura de 

criptografia, mas ao mesmo tempo guarda a intimidade daqueles que se comunicam de 

boa-fé. É uma questão controversa que tras temas como principio da intimidade da 

contituição e do Marco Civil da Internet e a impunidade de transmição de informações 

para prática de ilícitos. 

É preciso analisar as possibilidades do aplicativo e o mais viável seria que ele 

fornecesse as comunicações dos ilícitos somente. 

Ainda é mais importante que o Judiciário busque outros meios de obtenção de 

provas e se esqueça do aplicativo de WhatsApp, já que foram frustadas todas as tentativas 

de se obter dados do mesmo, ainda mais com a implantação da criptografia ponta-a-ponta. 

 

 

 

 
 

. 
62 MARCACINI, Augusto Tavares Rosa. Direito e Informática: uma abordagem jurídica sobre criptografia, 

São Paulo, 2010. P. 19. Disponível em: https://books.google.com.br/. Acesso em: 11 maio 2016. 
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3. INTERCEPTAÇÃO PELA AUTORIDADE POLICIAL 

 
Eduardo Luiz Santos Cabette63 menciona a possibilidade de se realizar busca e 

apreenção do aparelho celular do individuo com a intenção de olhar as mensagens 

trocadas, sejam de mensagens de texto, WhatsApp ou e-mail. É uma opção válida para a 

justiça brasileira. 

Joaquim Leitão Júnior Leitão e João Biffe Junior64 já questionam a legalidade da 

ação de uma autoridade policial em ter acesso a esses dados assim que se mostram 

acessíveis, sem prévia autorização judicial e violando o art. 5º, XII da Constituição 

Federal: 

é 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; 

 

Estes autores falam da breviedade da oportunidade de se ter acesso aos dados no 

telefone pois os mesmos podem ser apagados com facilidade e a obrigação de se aguardar 

uma autorização judicial poderia por tudo a perder, in verbis: 

O assunto é altamente complexo, uma vez que as mensagens  armazenadas 

nesses aplicativos podem ser apagadas de maneira remota. Portanto, a 

necessidade de prévia   ordem judicial para legitimar o acesso a referidos 

aplicativos poderá conduzir à perda dos elementos informativos que os 

órgãos de persecução penal necessitavam para repressão de práticas 

delitivas. 

 

Posteriormente, estes autores trazem um julgado que trata o acesso aos dados de 

telefone celular por policiais e sem autorização judicial como prova ilegal. Trata-se do 

HC 91.867/PA de 20.09.201265: 

HABEAS CORPUS. NULIDADES: (1) INÉPCIA DA DENÚNCIA; (2) 

ILICITUDE DA PROVA PRODUZIDA DURANTE O INQUÉRITO 

POLICIAL; VIOLAÇÃO DE REGISTROS TELEFÔNICOS DO 

CORRÉU, EXECUTOR DO CRIME, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; 

(3) ILICITUDE DA PROVA DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS 

DE CONVERSAS DOS ACUSADOS COM ADVOGADOS, 

PORQUANTO ESSAS GRAVAÇÕES OFENDERIAM O DISPOSTO 

NO ART. 7º, II, DA LEI 8.906/96, QUE GARANTE O SIGILO DESSAS 

CONVERSAS. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. ORDEM 

DENEGADA. 
 

. 
63CABETTE, Eduardo Luiz Santos. O acesso das comunicações via WhatsApp em investigações criminais. 

Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 22, n. 4935, 4 jan. 2017. Disponível em: 

<https://jus.com.br/artigos/54822>. Acesso em: 31 jan. 2017. 
64LEITÃO, Joaquim Leitão Júnior, JUNIOR, João Biffe. Conotações práticas acerca do acesso pela polícia 

a conversas gravadas no WhatsApp. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 22, n. 4943, 12 jan. 2017. 

Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/54988>. Acesso em: 1 fev. 2017. 
65 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus. Min. Relator: MENDES, Gilmar. Publicado no DJ 

de 20/09/2012. Disponível em: <http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22869954/habeas-corpus- hc-

91867-pa-stf/inteiro-teor-111144852>. Acesso em: 1 fev. 2017. 

http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22869954/habeas-corpus-
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1. Inépcia da denúncia. Improcedência. Preenchimento dos requisitos do 

art. 41 do CPP. A denúncia narra, de forma pormenorizada, os fatos e as 

circunstâncias. Pretensas omissões – nomes completos de outras vítimas, 

relacionadas a fatos que não constituem objeto da imputação –- não 

importam em prejuízo à defesa. 

2. Ilicitude da prova produzida durante o inquérito policial -violação 

de registros telefônicos de corréu, executor do crime, sem autorização 

judicial. 2.1 Suposta ilegalidade decorrente do fato de os policiais, após 

a prisão em flagrante do corréu, terem realizado a análise dos últimos 

registros telefônicos dos dois aparelhos celulares apreendidos. Não 

ocorrência. 2.2 Não se confundem comunicação telefônica e registros 

telefônicos, que recebem, inclusive, proteção jurídica distinta. Não se pode 

interpretar a cláusula do artigo 5º, XII, da CF, no sentido de  proteção aos 

dados enquanto registro, depósito registral. A proteção constitucional é da 

comunicação de dados e não dos dados. 2.3 art. 6º do CPP: (...) dever da 

autoridade policial de proceder à coleta do material comprobatório da 

prática da infração penal. Ao proceder à pesquisa na agenda eletrônica dos 

aparelhos devidamente apreendidos, meio material indireto de prova, a 

autoridade policial, cumprindo o seu mister, buscou, unicamente, colher 

elementos de informação hábeis a esclarecer a autoria e a materialidade do 

delito (dessa análise logrou encontrar ligações entre  o executor do 

homicídio e o ora paciente). Verificação que permitiu a orientação inicial 

da linha investigatória a ser adotada, bem como possibilitou concluir que 

os aparelhos seriam relevantes para a investigação. 2.4 À guisa de mera 

argumentação, mesmo que se pudesse reputar a prova produzida como 

ilícita e as demais, ilícitas por derivação, nos termos da teoria dos frutos da 

árvore venenosa (fruit of the poisonous tree), é certo que, ainda assim, 

melhor sorte não assistiria à defesa. É que, na hipótese, não há que se falar 

em prova ilícita por derivação. Nos termos da teoria da descoberta 

inevitável, construída pela Suprema Corte norte-americana no caso Nix x 

Williams (1984), o curso normal das investigações conduziria a elementos 

informativos que vinculariam os pacientes ao fato investigado. Bases desse 

entendimento que parecem ter encontrado guarida no ordenamento jurídico 

pátrio com o advento da Lei 11.690/2008, que deu nova redação ao art. 157 

do CPP, em especial o seu 

§ 2º. 

3. Ilicitude da prova das interceptações telefônicas de conversas dos 

acusados com advogados, ao argumento de que essas gravações ofenderiam 

o disposto no art. 7º, II, da Lei n. 8.906/96, que garante o sigilo dessas 

conversas. (...) 

4. Ordem denegada.(HC 91.867/PA de 20.09.2012. Grifo meu) 

 

É certo que se exige previa autorização judicial, mas com isso perde-se a 

oportunidade de ter um bom e imediato embasamento probatório de um crime. Joaquim 

Leitão Júnior Leitão e João Biffe Junior falam que em regra precisa da autorização 

judicial, mas que em casos excepcionais, em que o caso concreto apresenta necessidade 

de urgencia, com risco de perecimento de informações, caso que a autoridade policial 

justificará por escrito sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal, poderá a 

policia apreender o telefone do meliante e ter acesso a todas as informações nele contidas 

sem autorização mas com a devida justificativa. 

Leitão e Junior ressaltam ainda que o agente policial deverá desabilitar a conexão 

do celular a internet, tendo acesso exclusivo aos dados já armazenados no 
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aparelho, evitando a interceptação da comunicação em tempo real que levaria a uma 

nulidade das provas obtidas. 

Pela notícia do site do governo de São Paulo66, agora a polícia poderá também 

bloquear aparelhos celulares orindos de furto ou roubo. Uma parceria entre a Secretaria 

da Segurança Pública e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) tornou a 

realização de bloqueios possível e mais ágil. O código IMEI é cancelado e o telefone para 

de funcionar, é uma medida que facilita a investigação e coibe um dos principais itens de 

furto e de roubo. 

 
 

3.1 Os novos projetos para investigações da polícia. 

 
No dia 05 de abril de 2017, uma quarta-feira, o Senado aprovou um projeto que 

altera o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) conforme noticiado pelo G167. O 

projeto é referente a possibilidade de Altoridade Policial de se infiltrar na web para apurar 

pedofilia. Tal investigação terá o prazo de 90 dias, prorrogável por 2 anos e deverá ser 

realizada mediante autorização judicial, mediante pedido do Ministério Público ou do 

Delegado de Polícia. 

Como informado no G1, a proposta passou pela Câmara do Deputados e após a 

atual aprovação do Senado segue para a sanção do então Presidente da República, Michel 

Temer. Frisa-se que toda e qualquer informação obtida no meio informático deveá ser 

remetida diretamente ao Juiz responsável que as menterá sob sigilo. Informações como 

indereço de ip, apelido do usuário e outros dados deverão ser mantidos sob sigilo durante 

a insvestigação. 

Foi aprovada a a Lei nº 13.44168 de 2017 que altera o Estatuto da Criança e do 

Adolescente criando o art. 190-A, autorizando a polícia a realizar interceptações 

telemáticas para encontrar informações sobre pedofilia e demais crimes contra a 

dignidade sexual da criança e do adoslecente. A investigação será legal desde que 

. 
66GOVERNO, Portal do. Polícia terá acesso a sistemas da Anatel para bloquear celulares. São Paulo, 2017. 

Disponível em: <http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/policia-tera-acesso-bloquear- celulares/>. 

Acesso em: 17 maio 2017. 
67 GARCIA, Gustavo. Senado aprova regras para policial se infiltrar na web para apurar pedofilia. Brasília, 

2017. Disponível em: < http://g1.globo.com/politica/noticia/senado-aprova-regras-para-policial- se-

infiltrar-na-web-para-apurar-pedofilia.ghtml>. Acesso em: 15 Abril 2017. 
68 BRASIL. Lei Nº 13.441, 8 de maio 2017. Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente), para prever a infiltração de agentes de polícia na internet com o fim de investigar 

crimes contra a dignidade sexual de criança e de adolescente.2017. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13441.htm.>. Acesso em: 10 maio 

2017. 

http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/policia-tera-acesso-bloquear-celulares/
http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/policia-tera-acesso-bloquear-celulares/
http://g1.globo.com/politica/noticia/senado-aprova-regras-para-policial-
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13441.htm
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respeitados alguns requisitos do rol do art.190-A: Demonstração da necessidade em 

reuqrimento do Ministério Público e Delegado de Polícia; Autorização Judicial 

devidamente fundamentada e circunstanciada; Certo alcance a tarefas dos policiais; o 

requerimento do nome e apelidos das pessoas investigadas e por ultimo, dados de conexão 

dos usuários. 

O artigo 190-B garante o sigilo das informações coletadas pela polícia que deverão 

ser encaminhadas imediatamente para o Juiz que deu a autorização. E nos moldes do 

parágrafo único deste arigo 190-B, o acesso aos autos serão reservados ao MP, ao Juiz e 

ao delegado de polícia responsáveis pelo caso. 

O art. 190-C acrescenta a possibilidade de a autoridade policial de ocultar sua 

indentidade nos meios eletronicos na busca de dados e informações de certos crimes que 

constam no próprio ECA e no Código Penal. 

O art. 190-E determina que todos os dados coletados na interceptação telemática 

deverão ser armazenados e dirigidos para o Juiz e o Ministério Público com preservação 

da indentidade das crianças ou adolescentes envolvidos. 

 
3.2 Baleia Azul 

 
Uma brincadeira que começou na Russia em 2015 e que desencadeou uma série 

de suicidios se viralizou na internet entre adolescentes e jovens brasileiros se chama 

“Baleia Azul”, uma referencia ao mamifero que se encalha, como descrito no 

Wikipédia69. Este mesmo site traz mais dados: foram mais de 100 casos de suicídio só na 

Russia. O jogo é uma relação entre os jogadores e os “curadores” (administradores) que 

impõe uma série de 50 desafios, como assistir filmes de terror, se automutilar e por ultimo 

é o de retirar a própria vida. 

A polícia federal foi encarregada de investigar o jogo por determinação do 

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) como foi noticiado no G170.Para a 

investigação ser viável sera utilizado da interceptação telemática. 

O art. 122 do Código Penal71trata do crime de instigação ao suicídio: 

 
. 

69 BALEIA AZUL (jogo). In: Wikipédia, a enciclopédia livre. 2017. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Baleia_Azul_(jogo)>. Acesso em: 27 abril 2017. 
70 G1. Ministério da Justiça manda PF investigar 'Jogo da Baleia Azul'. São Paulo, 2017. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/educacao/noticia/ministerio-da-justica-manda-pf-investigar-jogo-da-baleia- 

azul.ghtml>.Acesso em: 27 abr. 2017. 
71BRASIL. Decreto-lei nº 2848, de dezembro de 1940. Código Penal. Diário Oficial, Rio de Janeiro, 7 de 

dezembro de 1940. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto- 

lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em: 2 maio 2017. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Baleia_Azul_(jogo)
http://g1.globo.com/educacao/noticia/ministerio-da-justica-manda-pf-investigar-jogo-da-baleia-
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
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“Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça: 

Pena - reclusão, de dois a seis anos, se o suicídio se consuma; ou reclusão, de um a três 

anos, se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave.” 

A pena poderá ser duplicada se a vítimna for menor de idade: “Parágrafo único - 

A pena é duplicada: (...) II - se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a 

capacidade de resistência.” 

Julian Rodrigues72, em seu artigo, informa uma série de alterações legislativas 

decorrente do caso do jogo da Baleia Azul. No dia 18 de abril foi apresentado Projeto de 

Lei nº 7430/17 que procura incerir um inciso III no art. 122 do Código Penal, para 

determinar que a pena venha a ser dobrada também em caso de acontecer “por via 

informática, eletrônica, digital ou outros meios de disseminação de comunicação em 

massa”. 

De acordo com Julian Rodrigues outro Projeto de Lei, de 20 de abril, PL n. º 

7458/17 vem para alterar o Marco Civil da Internet, inserindo um parágrafo único no art. 

18 do Marco Civil da Internet para obrigar que, após notificado, o provedor de internet 

não promover: "de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a 

indisponibilização de conteúdo gerado por terceiros que induza, instigue ou auxilie a 

automutilação ou o suicídio, ficará sujeito às sanções previstas no art. 12". 

Por último o Julian Rodrigues lista o Projeto de Lei de 24 de abril, PL nº 7460/17, 

fez o art. 244-C no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) que impõe pena de três 

a seis anos de reclusão para aquele que “induzir, instigar ou auxiliar criança ou 

adolescente à automutilação, à autolesão e ao suicídio. ” Com pena em dobro em caso de 

o agente ser "líder ou coordenador de grupo ou rede virtual". 

Essas modificações legislativas vieram em decorrência do jogo da baleia azul, elas 

visam reforçar a legislação quanto a criminalização da instigação ao suicídio na internet. 

Os “curadores”, que são os administradores do jogo da baleia azul, quando 

encontrados poderão pegar 40 anos de prisão, como foi informado no site 

 

 

 

 
 

. 
72RODRIGUES, Julian Henrique Dias. Baleia azul: projetos de lei buscam reprimir instigação ao suicídio 

na internet. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 22, n. 5051, 30 abr. 2017. Disponível 

em: <https://jus.com.br/artigos/57383>. Acesso em: 2 maio 2017. 
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flagrou.com73: “3 anos por associação criminosa, 8 anos por lesão grave, 6 meses por 

ameaça e 30 anos por homicídio”. 

Com a delegada Fernanda Fernandes no comando, a Delegacia de Repressão a 

Crimes de Informática (DRCI) detém a responsabilidade quanto a investigação sobre o 

jogo da baleia azul. 

Como noticiado no Extra uma jovem de 15 anos mostrou para policiais da DRCI 

as conversas que teve com dois curadores, um falava em português e o outro em inglês. 

Os dados telemáticos foram informados a autoridade policial que estão trabalhando na 

investigação e tentativa de descoberta dos curadores. 

No site Jornal de Notícias, o jornalista Nuno Miguel Ropio74 revela a identidade 

do suposto criador do jogo da Baleia Azul. O criador é um jovem russo chamado de Filipp 

Budeykin, com 21 anos de idade, que atuava como um dos “curadores” do jogo. 

Budeykin, foi preso em 15 de novembro do ano passado, o mesmo continua a 

aguardar julgamento e a passar por tratamentos psiquiátricos. Ropio alega ainda que o 

jovem passou por muitos abusos e sofrimentos quando era criança, além de sofrer de 

bipolaridade e decorrente disto, mudanças agudas de humor. 

No site Jornal Ciência, Julia Moretto75 supõe que os curadores podem ser robôs. 

Teoricamente o administrador faz uso de uma inteligência artificial denominada 

“chatbots”ou bots, e assim conseguem se passar por pessoas, se comunicando, nas redes 

sociais no papel de curadores do jogo da Baleia Azul. 

O advogado Leandro Bissoli (citado por Adriana Nogueira)76, especializado em 

direito digital dá uma lista de crimes que podem ser imputados aos “curadores”: O 

primeiro é o crime de ameaça, que se encontra no art. 147 do Código Penal, que é quando 

uma parte intimida a outra a participar do jogo e não sair do mesmo. A pena neste caso é 

de seis meses de detenção ou pagamento de multa. 

 

 
. 

73 FLAGROU. "Curadores do Jogo Baleia Azul" podem ser presos e pegar 40 anos de prisão. 2017. 

Disponível em: <http://www.flagrou.com/2017/04/curadores-do-jogo-baleia-azul-podem- 

ser.html>.Acesso em: 4 maio 2017. 
74 ROPIO, Nuno Miguel. Criador do jogo online "Baleia Azul" aguarda julgamento. Jornal de Notícias, 

2017. Disponível em: < http://www.jn.pt/mundo/interior/criador-do-jogo-online-baleia-azul-aguarda- 

julgamento-6253401.html>.Acesso em: 10 maio 2017. 
75 MORETTO, Julia. Curadores do jogo Baleia Azul podem ser robôs. Jornal Ciência, 2017. Disponível 

em: <http://www.jornalciencia.com/curadores-do-jogo-baleia-azul-podem-ser-robos/>. Acesso em: 11 

maio 2017. 
76 NOGUEIRA, Adriana. Maiores de idade organizando desafio "Baleia Azul" podem ser presos. UOL, 

2017. Disponível em: <https://estilo.uol.com.br/comportamento/noticias/redacao/2017/04/21/maiores-de- 

idade-organizando-desafio-baleia-azul-podem-ser-presos.htm>.Acesso em:11 maio 2017. 

http://www.flagrou.com/2017/04/curadores-do-jogo-baleia-azul-podem-
http://www.jn.pt/mundo/interior/criador-do-jogo-online-baleia-azul-aguarda-
http://www.jornalciencia.com/curadores-do-jogo-baleia-azul-podem-ser-robos/
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O segundo crime é o de associação criminosa que é caracterizado quando se 

visualiza a atuação de duas ou mais pessoas como “curadores”. O crime está previsto no 

art. 288 do Código Penal, com a pena de detenção de um a três anos. 

O terceiro crime é o já mencionado crime de indução, auxilio ao suicídio previsto 

no artigo 122 do Código Penal, com pena de reclusão de dois a seis anos e cuja pena pode 

ser dobrada se se tratar de menor de idade. 

Há ainda, um crime não mencionado pelo Advogado, mas que merece menção: o 

crime de lesão corporal, pelas autolesões provocadas pelos jogadores em si mesmos. Esta 

regulamentado no Art. 129 do Código Penal: “Ofender a integridade corporal ou a saúde 

de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano. ” 

 
3.3 Hackers e o “WannaCry” 

 
O conceito que o Wikipédia77traz é que o Hacker é alguém que se “dedica a 

conhecer e modificar os aspectos mais internos de dispositivos, programas e rede de 

computadores. ” Hacker é palavra originária da língua inglesa, que em português seria 

traduzida para “decifrador”. O verbo hackear é usado para “descrever modificações e 

manipulações não autorizadas em sistemas de computação” e significa “cortar 

grosseiramente. ”Como substantivo significa “gambiarra”. 

Quando fazem uso de seu conhecimento para fins ilegais, os hackers passam a ser 

chamados de crackers, como apresentado no Wikipédia. Considerados “Nerds”, hackers 

são jovens programadores habilidosos que compartilham informações e colaboram em 

projetos comuns. Eles realizam invasões de computadores a partir de  seus notórios 

conhecimentos em informática. 

Há um grupo de hackers denominado Anonymous que recentemente invadiu o 

banco de dados da Friboi, como informado pelo site TecMundo por Felipe Payão78. O 

Anonymous “está com diversas senhas de acesso além de ter implantado usuários no 

banco de dados e estar monitorando a navegação local.” 

Anteriormente via rasomware a Anonymous teve sucesso ao sequestrar máquinas 

da Anatel. 

 
. 

77 HACKER. In: Wikipédia, a enciclopédia livre. 2017. Disponível em:< 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hacker>. Acesso em: 21 maio 2017. 
78PAYÃO, Felipe. Anonymous invade, rouba senhas e vaza banco de dados da Friboi (JBS). 2017. 

Disponível em: <https://www.tecmundo.com.br/ataque-hacker/116893-anonymous-invade-rouba-senhas- 

vaza-banco-dados-friboi-jbs.htm>. Acesso em: 22 maio 2017. 

http://www.tecmundo.com.br/ataque-hacker/116893-anonymous-invade-rouba-senhas-
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Um ataque de hackers com repercussão global aconteceu em 12 de maio de 2017, 

afetando quase 100 países e 300.000 computadores. Trata-se de um vírus do tipo 

ransomware capaz de afetar infraestrutura de informática. Essas informações foram 

retiradas do site da Empresa Brasil de Comunicação S/A – EBC79juntamente com a que 

diz que o ataque cibernético atingiu países como Espanha, Reino Unido, Turquia, 

Ucrânia, Brasil e Rússia. O vírus foi apelidado de WannaCry, em português é vontade de 

chorar. 

Como noticiado no Jornal Nacional80, hospitais e postos de saúde de regiões 

inteiras Inglaterra e Escócia saíram do ar. O hacker funcionava da seguinte forma: O 

aparelho infectado exibia uma mensagem: Os dados foram criptografados e se exige um 

pagamento para desbloquear o conteúdo. Os vírus embaralham os arquivos e exige uma 

senha para o usuário recuperar o acesso. Se exige o equivalente a 1 (um) milhão e 600 

(seiscentos) mil reais. Se estipula que os hackers tenham embolsado mais de 1 bilhão de 

dólares com os ataques. 

O ataque atingiu desde o governo russo até o serviço de entrega de encomendas 

americanas, universidades na china e na indonésia, sistema de trens na Alemanha, 

serviços de telecomunicações na Espanha e em Portugal. 

A reportagem do Jornal Nacional diz que Médicos e funcionários da área da saúde 

tiveram que recorrer a papéis para continuar o atendimento. Os hackers se aproveitaram 

de uma brecha de segurança da Agencia se Segurança Nacional dos Estados Unidos 

(NSA). A NSA produz as armas da guerra virtual, vírus que atacam sistemas cibernéticos 

para espiar terroristas e governos, várias dessas armas foram roubadas por hackers no ano 

passado e uma delas foi a de agora afetando quase 100 países. 

No Brasil, o ataque afetou principalmente “os sistemas das agências do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) ” no Rio de Janeiro. Os postos do INSS tiveram que 

fechar as portas mais cedo, “e os serviços de atendimento ao público de concessão de 

benefícios e agendamento de perícias médicas foi totalmente suspenso. ” 

Em São Paulo, computadores do Tribunal de Justiça do estado (TJSP) foram 

infectados e tomaram a medida de desligar todos os aparelhos de informática. Os prazos 

. 
79 BOCCHINI, Bruno; CORREA, Douglas. Ataque hacker global afeta órgãos de governo e da Justiça no 

Brasil. Empresa Brasil de Comunicação S/A – EBC. 2017. Disponível em: 

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-05/ataque-hacker-global-afeta-orgaos-de-governo-e- 

entidades-no-brasil>. Acesso em: 13 maio 2017. 
80JORNAL NACIONAL. Vírus de alcance global. 2017. Disponível em: :< 

https://globoplay.globo.com/jornal-nacional/p/819/>. Acesso em: 22 maio 2017. 
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processuais foram suspensos por tempo indeterminado. O trabalho no fórum ocorreu 

normalmente. O Ministério Público não foi afetado, porem desligou os aparelhos de 

forma preventiva. 

Quem estaria por trás do ataque global? O site do G181 aposta na teoria recente 

que aponta para a Coreia do Norte e para o Grupo Lazarus. Grupo Lazarus é o grupo de 

hackers que atua a partir da China mas sob o comando de norte-coreanos. Os especialistas 

em segurança estão apontando a culpa para o Grupo Lazarus. Foram identificadas 

semelhanças entre o vírus WannaCry e demais tipos de software que teriam sidos criados 

por Lazarus no passado. 

O fuso horário do relógio do WannaCry estaria em fuso horário chinês e o texto 

apesar de esta em inglês, aparentemente foi traduzido por uma máquina e há um pequeno 

texto em chinês, dando a entender que foi escrito por um nativo no idioma. 

Os hackers não pararam por ai, atacaram a indústria do cinema ameaçando 

divulgar partes do novo filme da franquia Piratas do Caribe: A vingança de Salazar e 

querem que a Disney pague o resgate. A Disney atualmente esta trabalhando com o FBI 

e não vai pagar conforme a notícia no Deadline.com.82
 

Não pagar foi a mesma estratégia utilizada pelo Netflix quando também sofreram 

ataques de hackers, quando estes exigiam o resgaste da série “Orange is the new black”. 

E os hackers do ataque a mais de 100 países não são os mesmos desse que 

“sequestraram” o filme de Piratas. 

A principal orientação dada aos usuários de todo o mundo é manter seus 

programas atualizados. 

Uma nova notícia83 sobre o “sequestro” do filme de Piratas do Caribe foi 

revelada e nela se informa que os hackers nunca conseguiram nada, apenas realizaram 

ameaças vazias no intuito de receber dinheiro, foi um blefe. A Disney não pagou o que 

exigiam e nenhuma parte do filme foi revelada como ameaçavam. 

 

 
. 

81 G1, Nova teoria liga Coreia do Norte a ciberataque global com vírus WannaCry. 2017. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/nova-teoria-liga-coreia-do-norte-a-ciberataque-global-com-virus- 

wannacry.ghtml>. Acesso em: 16 maio 2017. 
82 BUSCH, Anita. Hackers Holding Disney’s Latest ‘Pirates Of The Caribbean’ For Ransom. Deadline. 

2017. Disponível em: <http://deadline.com/2017/05/pirates-of-the-caribbean-dead-men-tell-no-tales- 

hackers-ransom-1202094203/>. Acesso em: 16 maio 2017. 
83 DESTA, Yohana. Disney Was Never Hacked, According to Bob Iger. 2017. Disponível em: 

<http://www.vanityfair.com/hollywood/2017/05/disney-hack-bob-iger> . Acesso em: 27 maio 2017
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CONCLUSÃO 

 

 
Diante do apresentado, temos que Interceptação Telemática é uma forma de 

produção de provas no Processo Penal. O principal objetivo da prova legalmente 

constituída é convencer o Juiz. A interceptação de dados será legal se feita com base no 

registro das mensagens já enviadas, do conteúdo já salvo e não do fluxo de comunicação 

em andamento e se for autorizada pelo Judiciário. 

O direito a intimidade do indivíduo deve ser preservado, porém é pode-dever do 

estado aplicar uma sanção coercitiva a aqueles que cometem crimes, é uma questão social 

e ultrapassa o limite do direito a intimidade do indivíduo. 

A Lei 9.296 de 24 de julho de 1996, abrange além da interceptação telefônica, a 

interceptação de dados telemáticos. Além desta lei, há a Lei nº 12.965 de 23 de abril de 

2014, o Marco Civil da Internet que é uma lei destinada a regular o uso da internet, 

estabelecendo fundamentos, objetivos e princípios. 

A interceptação telemática é considerada como crime quando é feita sem ser por 

requerimento da Justiça. 

A interceptação telemática pode ser realizada em e-mails, e em redes sociais como 

Facebook e aplicativo de mensagens instantâneas como WhatsApp. 

O WhatsApp passou por quatro determinações de bloqueio no Brasil. O WhatsApp 

podeira receber sanções desde advertencia, multa até a suspenção de fato das suas 

atividades. Entretanto, os bloqueios do WhatsApp ferem os principios na neutralidade e 

pessoalidade. A justiça brasileira deve parar de penalizar, uma  penalidade que afeta mais 

aos usuários do serviço do que a própria empresa. Com o WhatsApp deixando de prestar 

informações e utilizando-se da criptografia ponta–a- ponta a justiça brasileira deve buscar 

outros meios de obtenção de provas e esquecer do WhatsApp. 

A autoridade policial pode ter acesso a dados de telefone celular assim que se 

mostram acessíveis, pois estas podem ser facilmente apagadas em perigo da demora. Com 

a exigência de autorização judicial perde-se a oportunidade de ter um bom e imediato 

embasamento probatório de um crime. Em determinados casos excepcionais, em que se 

apresenta necessidade de urgencia, com risco da demora, não será exigível autorização 

judicial, desde que esta necessidade de urgencia seja justificada. 
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Interceptação Telemática é utilizada na investigação de casos como o da Baleia 

Azul e do “WannaCry”. 
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